USNESENÍ
z 55. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 6. 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)

1

Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 15.6.2016 dle části A) upravené
důvodové zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) 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.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytové jednotky č. 195/4, v domě č. p. 195, byt. dům,
Dolní náměstí 6, na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 928/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 928/21698 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.844.444,Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce společnosti BPS-Prastav, s.r.o., nabídce pana xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,
nabídce manželů xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxx, ve věci
prodeje jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytové
jednotky č. 195/4, v domě č. p. 195, byt. dům, Dolní náměstí 6, na pozemku parc. č. st. 616
zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 928/21698 na
společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 928/21698 na
pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.

3.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti BPSPrastav, s.r.o., kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč paní
xxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxx a kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti obsahující právo přístupu
a užívání společných prostor budovy č. p. 195, Dolní náměstí 6, na pozemku parc. č. st. 616
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů a
rozvodů, komunikačních zařízení, včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje,
vedení a odběru studené vody, zemního plynu a elektrické energie a připojení na kanalizaci,
odkouření, přípojku plynu a na odběrné tepelné zařízení domu, to vše ve prospěch
statutárního města Olomouce, a to k jednotce č. 195/4 v budově č. p. 195, Dolní náměstí 6,
na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, s panem xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
5.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.2.
6.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 264/9 zahrada o výměře 169 m2 v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
7.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, Poupětova 1 o odkoupení části pozemku
parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za domem č. p. 40, Poupětova
1 dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
8.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Wolkerova 38/23, Olomouc o odkoupení části
pozemku parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za domem č. p. 38,
Wolkerova 23 dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
9.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Olomouc, Poupětova 1132/7, paní xxxxxxxxxx,
panu xxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx o zřízení věcného břemene
průchodu a průjezdu vozidly ke garážím a zadnímu vchodu do domu č. p. 1132, Poupětova 7,
přes část pozemku parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
10. nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, Poupětova 1 o nájem části pozemku parc. č.
264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za domem č. p. 40, Poupětova 1 dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
11. nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků jednotek Poupětova 69/3, Olomouc o nájem části pozemku parc. č.
264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za domem č. p. 69, Poupětova 3 dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
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12. nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků jednotek domu Wolkerova 38/23, Olomouc o nájem části pozemku
parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za domem č. p. 38, Wolkerova
23 dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
13. nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků jednotek domu Olomouc, Poupětova, č. or. 5 o nájem části pozemku
parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za domem č. p. 134,
Poupětova 5 dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
14. revokuje
usnesení RMO ze dne 12. 5. 2015 bod 2, část 7 ve věci schválení pachtu pozemku parc.
č. st. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 571 m2, pozemku parc. č. 480/36 ostatní
plocha o výměře 207 m2 a pozemku parc. č. 429/94 ostatní plocha o výměře 537 m2, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx, manželům
xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 1.4.
15. schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. st. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 571 m2,
pozemek parc. č. 480/36 ostatní plocha o výměře 207 m2 a pozemek parc. č. 429/94 ostatní
plocha o výměře 537 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.4.
16. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxx ve věci změny náležitostí pachtovní smlouvy týkající se
skončení pachtu dle čl. V. pachtovní smlouvy a údržby předmětu pachtu dle čl. IV. odst. 6
pachtovní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
17. schvaluje
nájem pozemku parc. č. st. 1261 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
18. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 839
a 840, byt. dům, na pozemku parc. č. st. 983 a 984, oba zastavěná plocha a nádvoří, oba
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 614/27 ostatní plocha
o výměře 4,2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
se Společenstvím vlastníků jednotek, Tř. Míru 11, 13, Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.6.
19. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 287, 288,
289, byt. dům, na pozemku parc. č. st. 1443, 1442, 1441 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, a to na části pozemku parc. č. 323/1 ostatní plocha o
výměře 5,76 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce se Společenstvím vlastníků bytového domu Polská 287/60, 288/60A
a 289/60B,Olomouc, k.ú. Olomouc-město dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
20. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 34/1 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
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21. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby sjezdové rampy a plochy
pro umístění odpadních nádob, včetně zděné pohledové zídky 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. 2.1.
22. nevyhovuje žádosti
společnosti Bytový dům Lazecká s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 34/1 ostatní plocha
o výměře 45 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
23. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 433/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 433/5 zahrada)
o výměře 10 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
24. schvaluje
záměr směnit část pozemku parc. č. 1529 orná půda (dle GP parc. č. 1529/2 orná půda)
o výměře 74 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana
xxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) a pana xxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2), za část pozemku parc. č.
1543/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1543/5 ostatní plocha) o výměře 74 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 2.3.
25. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 360/4 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
26. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním části stavby přístřešku na kola
o rozměrech 1,1 m x 12,2 m, s přemístěním stávajícího elektrického rozvaděče o rozměrech
0,7 m x 0,8 m a s umístěním podzemního kabelového vedení NN v délce 9,8 m na části
pozemku parc. č. 360/4 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.4.
27. schvaluje
záměr prodat části pozemku parc. č. 812/33 orná půda (dle GP parc. č. 812/73 ostatní plocha
o výměře 2 m2, parc. č. 812/74 ostatní plocha o výměře 13 m2, parc. č. 812/75 ostatní plocha
o výměře 8 m2, parc. č. 812/76 ostatní plocha o výměře 8 m2, parc. č. 812/77 ostatní plocha
o výměře 2 m2 a parc. č. 812/78 ostatní plocha o výměře 13 m2) o celkové výměře 46 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
28. schvaluje
záměr poskytnout jako výpůjčku části pozemků parc. č. 560 ostatní plocha o výměře 27 m2,
parc. č. 255/14 orná půda o výměře 130 m2 a parc. č. 255/12 orná půda o výměře 182 m2,
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
29. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 155 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
30. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 155 ostatní plocha o výměře
190 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
31. doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání pozemků parc. č. 155 ostatní plocha a parc. č. 77/7 orná půda, vše v k. ú.
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Pavlovičky, obec Olomouc v majetku statutárního města Olomouce pro případné směny
a náhrady za pozemky soukromé, dotčené plochami veřejných prostranství, dopravní
infrastruktury a veřejné rekreace, nebo investičními záměry města v souladu se stanoviskem
OKR dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
32. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 155 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
33. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti spolku Mladí konzervativci, z. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1696 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za symbolickou 1,- Kč nebo za 10 % ceny
obvyklé dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
34. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí změnu názvu spolku z Mladí konzervativci, o. s. na Mladí konzervativci, z. s.
dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
35. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
36. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti spolku Mladí konzervativci, z. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1699 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za symbolickou 1,- Kč nebo za 10 % ceny
obvyklé dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
37. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí změnu názvu spolku z Mladí konzervativci, o. s. na Mladí konzervativci, z. s.
dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
38. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
39. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha o výměře 630 m2 a část
pozemku parc. č. 603 ostatní plocha o výměře 4 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
40. revokuje
usnesení RMO ze dne 21. 12. 2015 bod 2, část 39, ve věci schválení nájmu pozemku parc.
č. 48 ostatní plocha o výměře 274 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 2.11.
41. schvaluje
nájem pozemku parc. č. 48 ostatní plocha o výměře 274 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
panu xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
42. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc
– město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
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43. revokuje
usnesení RMO ze dne 26. 1. 2016 bod programu 2, bod 3.7. ve věci schválení nájmu části
pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
44. schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/000709/2016/Mlc ze dne 31. 3. 2016, jejímž
předmětem je nájem části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k přistoupení
dalšího nájemce, paní xxxxxxxxxx, k této smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
45. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 42/2 zahrada o celkové výměře 379 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
46. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě služeb spojených
s jejich užíváním ze dne 6. 1. 2016 uzavřenou s paní xxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem
je nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 54,20 m2 v 1. NP budovy bez čp/če,
obč. vyb, Tererovo náměstí, která je součástí pozemku parc. č. st. 1048 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít
ke změně doby nájmu z doby určité do 30. 6. 2016 na dobu určitou do 30. 9. 2016 dle
důvodové zprávy bod č. 2.15.
47. schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 297,20 m2 v 1. NP budovy
č. p. 101, obč. vyb, Na Pevnůstce č. o. 2A, která je součástí pozemku parc. č. 405/2
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, a to za účelem
provozování prodejny potravin a doplňkového sortimentu dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
48. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.1.
49. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.
ú. Nemilany, obec Olomouc, za účelem užívání a částečného parkování a o úhradu podílu
nákladů vynaložených na vydláždění předmětné části pozemku dle důvodové zprávy bod č.
3.1.
50. nevyhovuje žádosti
společnosti Sonepar Česká republika spol. s r.o. o nájem části pozemku parc. č. 576/2 ostatní
plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
51. schvaluje
výpověď nájmu bez výpovědní doby pozemku parc. č. 29/2 zahrada v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/59/2011/Plh uzavřené dne 23. 1. 2012
s paní xxxxxxxxxxxxxxx a podání žaloby na zaplacení a následně podání exekučního návrhu
v případě existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu a podání žaloby na
vyklizení a následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení předmětu nájmu, dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
52. ukládá
odboru školství zajistit Zastupitelstvem města Olomouce projednání úpravy zřizovací listiny
organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková
organizace, spočívající v rozšíření nemovitého majetku, s kterým má právo organizace
Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace
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hospodařit, o pozemek parc. č. 29/2 zahrada o výměře 85 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí odboru školství
53. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. OMAJ-PR/NAJ/001146/2015/Mlc uzavřené dne 30. 4.
2015 se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dohodou dle
důvodové zprávy bod č. 3.4.
54. uděluje
souhlas společnosti Lesy města Olomouce, a.s. s propachtováním (podpachtem) části
pozemku parc. č. 615/2 lesní pozemek o výměře 197 m2 a části pozemku parc. č. 615/5 lesní
pozemek o výměře 108 m2, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel panu xxxxxxxxxx za podmínek
dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
55. schvaluje
nájem částí 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 společnosti Zolova
real s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
56. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 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 se společností Zolova real s.r.o. při kupní ceně ve výši 31 500,Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
57. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 293/3 a parc. č. 293/7, vše ostatní plocha, uložení
a provozování splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 293/3 a parc. č. 293/7, vše ostatní
plocha a umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 293/3 ostatní
plocha, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
58. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 293/3
a parc. č. 293/7, vše ostatní plocha, uložení a provozování splaškové kanalizace na
pozemcích parc. č. 293/3 a parc. č. 293/7, vše ostatní plocha a umístění a provozování
veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 293/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 3.6.
59. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx, manželům
xxxxxxxxxxxxxxx a manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
60. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 161/1 orná půda o výměře 86 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc
manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
61. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 522 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
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62. revokuje
usnesení RMO ze dne 9. 2. 2016, bod programu 2, bod 3.8. důvodové zprávy ve věci
schválení pachtu části pozemku parc. č. 111/3 o výměře 3 m2, části pozemku parc. č. 111/5
o výměře 8 m2, části pozemku parc. č. 12/26 o výměře 4 m2 a částí pozemku parc. č. 127/1
o celkové výměře 2 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
63. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 111/3 o výměře 3 m2, části pozemku parc. č. 111/5 o výměře
8 m2, části pozemku parc. č. 12/26 o výměře 4 m2 a částí pozemku parc. č. 127/1 o celkové
výměře 2 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
64. schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 1678/30 o výměře 1 m2 a parc. č. 1678/99 o výměře 35 m2,
vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
65. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 304 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
66. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/145//2001/Ge uzavřené s panem
xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
67. schvaluje
pacht 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 xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 3.13.
68. nevyhovuje žádosti
společnosti Re GROUP, a.s. o osvobození nájemného za nájem části prostoru sloužícího
podnikání – části vstupní haly o výměře 5 m2 v 1. NP budovy č. p. 189, adminis.,
ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č. st. 2150/4
a parc. č. 2150/3, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc od DPH
dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
69. schvaluje
nájem pozemku parc. č. st. 394 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.
386, objekt bydlení, a pozemku parc. č. 479/7 zahrada o výměře 60 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
70. schvaluje
nájem části střechy stavby o výměře 8 m2, která je součástí pozemku parc. č. 451/1 ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 3.16.
71. schvaluje
nájem prostoru - garážového 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 panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
72. schvaluje
poskytnutí slevy z nájemného za prostory sloužící podnikání o celkové výměře 209,00 m2
v 1. NP budovy č.p. 322, bydlení, na adrese Horní nám. 11, která je součástí pozemku parc.č.
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st. 270, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve výši 5 000,Kč/měsíc dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
73. nevyhovuje žádosti
společnosti PAVLÍK group, s.r.o. o slevu z nájemného za prostory sloužící podnikání
o celkové výměře 209,00 m2 v 1. NP budovy č.p. 322, bydlení, na adrese Horní nám. 11,
která je součástí pozemku parc.č. st. 270, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve výši 11 032,- Kč/měsíc dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
74. schvaluje
vrácení poplatku za užívání prostor sloužících podnikání o celkové výměře 216,00 m2 v 1. NP
budovy bez čp/če., obč. vyb., na ulici Tererovo náměstí, která je součástí pozemku parc.č.st.
1048 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc ve výši
11 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
75. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxx o vrácení poplatku za užívání prostor sloužících podnikání o celkové
výměře 216,00 m2 v 1. NP budovy bez čp/če., obč. vyb., na ulici Tererovo náměstí, která
je součástí pozemku parc.č.st. 1048 zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Nová
Ulice, obec Olomouc ve výši 22 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
76. nevyhovuje žádosti
společnosti LEMO Internet a.s. o souhlas se zřízením vnitřního komunikačního vedení
v domech ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
77. schvaluje
nájem novinové schránky umístěné na novinovém stánku v přístřešku MHD nacházejícím
se na částech pozemků parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 9 m2 a parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře
13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 3.22.
78. schvaluje
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod
č. 3.23.
79. schvaluje
uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 706-58397-11 ze dne 19. 6. 2012, dle důvodové
zprávy bod č. 3.24.
80. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. st. 146/4 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
stavba ve vlastnictví obdarovaného - budova č. p. 1191, obč. vyb, a pozemku parc. č. 1029/4
ostatní plocha, včetně stavby chodníku, na kterém se dále nachází stavby jiného vlastníka –
podzemní kabelové vedení VN a NN, které nejsou součástí pozemku a nebudou proto
předmětem převodu, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
81. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování částí pozemku parc. č. 1030 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1030/4 ostatní plocha
o výměře 78 m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného – chodník, a dále
stavby jiného vlastníka – zejména horkovod, podzemní kabelové vedení VN a NN, optické
kabelové vedení a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, které nejsou
součástí pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a parc. č. 1030/5 ostatní plocha
o výměře 113 m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného – chodník, a dále
stavby jiného vlastníka – zejména podzemní kabelové vedení VN a NN, optické kabelové
vedení a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, které nejsou součástí
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pozemku a nebudou proto předmětem převodu) o celkové výměře 191 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
82. svěřuje
části pozemku parc. č. 1030 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1030/4 ostatní plocha o výměře
5 m2 a parc. č. 1030/5 ostatní plocha o výměře 26 m2) o celkové výměře 31 m2, v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, které budou darovány z vlastnictví Olomouckého kraje
do vlastnictví statutárního města Olomouce, do správy odboru životního prostředí MMOl dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
83. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemku parc. č. 323/13 ostatní plocha o výměře 701 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví nabyvatele – zejména
komunikace, chodník, veřejné osvětlení a vodovod, stavba ve vlastnictví převodce –
podzemní telekomunikační vedení, a stavby jiného vlastníka – zejména vjezdy, podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, plynovod a horkovod, které nejsou součástí
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
84. svěřuje
části pozemku parc. č. 323/13 ostatní plocha o celkové výměře 247 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí MMOl dle důvodové zprávy bod
č. 4.3.
85. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 168/16 ostatní plocha (dle GP parc. č. 168/29
ostatní plocha) o výměře 3 532 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na které se nachází
stavby ve vlastnictví nabyvatele – zejména stezka pro chodce a cyklisty, chodník, veřejné
osvětlení a vodovod, a stavby jiného vlastníka – zejména plynovod, horkovod, podzemní
kabelové vedení VN, NN a optické kabelové vedení, které nejsou součástí pozemku
a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
86. svěřuje
části pozemku parc. č. 168/16 ostatní plocha (dle GP parc. č. 168/29 ostatní plocha)
o celkové výměře 2 674 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do správy odboru životního
prostředí MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
87. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2013, bod programu 3, bod 40 důvodové zprávy ve věci
schválení výkupu pozemku parc. č. st. 497 zast. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 173 807,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.5.
88. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. st. 497 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba – budova bez čp/če, obč.
vyb, ve vlastnictví kupujícího, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem
převodu, z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouc
za kupní cenu ve výši 198 990,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
89. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemků parc. č. 575/42 ostatní plocha o výměře 256 m2 a parc.
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č. 575/44 ostatní plocha o výměře 218 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
90. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod
pozemků parc. č. 575/42 ostatní plocha o výměře 256 m2 a parc. č. 575/44 ostatní plocha
o výměře 218 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 4.6.
91. doporučuje zastupitelstvu města schválit
úplatný převod ideálního podílu 1/5 pozemků parc. č. 214/11 ostatní plocha o výměře
4 760 m2, parc. č. 214/12 ostatní plocha o výměře 262 m2, parc. č. 214/13 ostatní plocha
o výměře 1 m2 a parc. č. 295 ostatní plocha o výměře 4 968 m2, vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
92. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 255/5
orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů
xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx za části pozemků parc. č. 560 ostatní plocha o výměre 100
m2, parc. č. 255/12 orná půda o výměře 30 m2 a parc. č. 255/14 orná půda o výměře 70 m2,
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.8.
93. doporučuje zastupitelstvu města
trvat na svém usnesení ze dne 23. 11. 2015, bod 3, část 13, ve věci nevyhovění žádosti
manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 62 m2
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 50 - 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy
bod č. 4.9.
94. trvá
na svém usnesení ze dne 1. 12. 2015, bod 2, část 37, ve věci schválení pachtu části
pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 62 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
95. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti umístění a užívání budovy č. p. 21, bydlení, na pozemcích parc. č. st.
444/1 a parc. č. st. 444/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, ke služebnému pozemku parc. č. st. 444/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 21, bydlení, na pozemcích parc. č.
st. 444/1 a parc. č. st. 444/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
96. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti stezky přes budovu č. p. 21, bydlení, na pozemcích parc. č. st. 444/1
a parc. č. st. 444/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti částí budovy č. p. 21
nad pozemkem parc. č. st. 444/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, v úrovni 1. NP, ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy
bod č. 4.10.
97. trvá
na svém původním doporučení ZMO nevyhovět žádosti xxxxxxxxxxxxx a panaxxxxxxxxxxxx o
prodej pozemku parc. č. st. 444/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
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Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
98. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 13/2 orná půda a parc. č. 98/7 orná
půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
99. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 145/1 ostatní
plocha v k. ú. Neředín, pozemku parc. č. 518/1 zahrada v k. ú. Slavonín a pozemku parc. č.
79/1 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
100. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 518/1 zahrada v k. ú. Slavonín obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
101. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx o
prodej částí pozemků parc. č. 342/3 o výměře 30 m2 a parc. č. 715/3 o výměře 95 m2, vše
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.13.
102. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat paní xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a
paní xxxxxxxxxx k vyklizení částí pozemků parc. č. 342/3 o výměře 30 m2 a parc. č. 715/3 o
výměře 95 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.13.
T:
30. 8. 2016
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
103. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 518 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
bez čp/če, tech. vyb., v k. ú. Povel, obec Olomouc, a na kterém se nachází stavby jiného
vlastníka, zejména vestavěná trafostanice OC 3863, podzemní kabelové vedení NN,
podzemní kabelové vedení VN a horkovodní vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku
a nebudou proto předmětem převodu, společnosti MEDIHOPE s.r.o. za kupní cenu ve výši
1 556 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
104. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování
technologie trafostanice OC 3863 na pozemku parc. č. st. 518 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Povel, obec Olomouc, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb., ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
105. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 693/9 ostatní plocha)
o výměře 8 821 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného
vlastníka - zejména oplocení, panelová zpevněná plocha a štěrkem zpevněná plocha, které
nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, společnosti ALW
INDUSTRY, s.r.o. za kupní cenu ve výši 7 206 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
106. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 142/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - budova č. p. 459,
obchod, společnosti AUTO-ŽÁDNÍK s.r.o. za kupní cenu ve výši 1.540,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.16.
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107. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1133 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 127, ubyt. zař., ve vlastnictví kupujícího,
Tělocvičné jednotě SOKOL Olomouc - Nové Sady za kupní cenu ve výši 10 481,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.17.
108. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 178/11 orná půda (dle GP parc. č. 178/11 orná půda) o výměře
600 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 20.420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.18.
109. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 178/11 orná půda (dle GP parc. č. 178/17 orná půda) o výměře
493 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel, na kterém se nachází oplocení ve vlastnictví kupující,
paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.18.
110. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 346/16 ostatní plocha)
o výměře 16 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví
kupujícího – zejména stavba reléového domku, ČR - Správě železniční dopravní cesty, státní
organizaci za kupní cenu celkem ve výši 10.000,- Kč, z toho pozemek 6.000,- Kč a náklady
4.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
111. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování sdělovacího kabelu, vstupu a vjezdu za účelem
uložení, provozování, údržby, opravy, měření, modernizace a odstranění sdělovacího kabelu
na pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha ve prospěch části pozemku parc. č. 346/3 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 346/16 ostatní plocha), vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
112. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. st. 1504
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č.
4.20.
113. ruší
stávající pravidla pro výběr jednoho z více zájemců o koupi nemovitého majetku statutárního
města Olomouce formou nabídky výše kupní ceny v obálce schválená RMO dne 14. 8. 2007
dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
114. schvaluje
nová pravidla pro výběr jednoho z více zájemců o koupi nemovité věci statutárního města
Olomouce formou nabídky výše kupní ceny v obálce s následnou aukcí dle přílohy č. 5
důvodové zprávy bod č. 5.1.
115. bere na vědomí
změny vyplývající z novely zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení)
dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
116. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí změny vyplývající z novely zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní
zřízení) dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
117. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu průběhu části katastrální hranice dle důvodové zprávy a uzavření dohody o změně
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hranic obcí s Obcí Hlubočky za podmínky, že žadatel doloží kopii katastrální mapy
s vyznačenou požadovanou novou hranicí a výkaz o celkových výměrách katastrálních území
Lošov, obec Olomouc a Hlubočky, obec Hlubočky před změnou a po navrhované změně,
které se stanou nedílnou součástí dohody o změně hranic obcí, a uhradí veškeré náklady
s touto změnou spojené dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
118. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/13/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 5.4.
119. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-INPS/11/2011/Hoa uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
120. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na část komunikace na pozemku parc. č. 1153 ostatní plocha
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a stavby tlakové kanalizace DN 50 a vodovodu DN 100 mezi
manžely xxxxxxxxxxxxxxx a statutárním městem Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
121. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a tlakové kanalizace na pozemku parc.
č. 767/9 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
122. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a tlakové kanalizace na pozemku parc.
č. 767/3 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
123. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a tlakové kanalizace na
č. 767/10 zahrada a parc. č. 767/17 ostatní plocha, oba v k. ú. Slavonín,
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
124. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a tlakové kanalizace na
č. 767/11 zahrada a parc. č. 767/18 ostatní plocha, oba v k. ú. Slavonín,
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.6.

pozemku parc.
obec Olomouc
pozemku parc.
obec Olomouc

125. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu kanalizace DN 250 (část 1)
na pozemcích parc. č. 1023, parc. č. 849/116 a parc. č. 849/126, vše ostatní plocha v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc, se společností PROJEKT WELLNEROVA s.r.o., jako dárcem
dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
126. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 849/116 v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
č. 5.8.
127. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJIM/INO/000901/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností P3 Parks s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
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128. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 5. 2016 bod programu 3, bod 3. 10. důvodové zprávy ve věci
schválení 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle
důvodové zprávy bod č. 5.10.
129. 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 xxxxxxxxxxxxx, dle
důvodové zprávy bod č. 5.10.
130. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatné zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc.
č. 408/1, parc. č. 417/2 a parc. č. 417/4, vše zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 408/2 zahrada, parc. č. 408/3 zahrada, parc. č. st.
112/7 zastavěná plocha a nádvoří a budovy bez č.p./č.e., jiná stavba, která se nachází
na pozemku parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
131. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 408/1, parc. č. 417/2 a parc. č. 417/4, vše zahrada v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 408/2 zahrada, parc.
č. 408/3 zahrada, parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří a budovy bez č.p./č.e.,
jiná stavba, která se nachází na pozemku parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod
č. 6.1.
132. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby vedení trakčních kabelů v délce
7 m na pozemku parc. č. 815 ostatní plocha, v délce 2 m na pozemku parc. č. 295/6 zahrada
a v délce 7 m na pozemku 792/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
a s vybudováním stavby technologické lávky a umístění a provozování nadzemního vedení
trakčních kabelů v délce 2 m na pozemku parc. 295/6 zahrada v k. ú. Nová Ulice, vše obec
Olomouc se společností Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.2.
133. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozovávání podzemního vedení trakčních kabelů
na pozemcích parc. č. 295/6 zahrada, parc. č. 815 a parc. č. 792/1, vše ostatní plocha, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a umístění a provozování technologické lávky a umístění
a provozování nadzemního vedení trakčních kabelů na pozemku parc. 295/6 zahrada v k. ú.
Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce,
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
134. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozovávání
podzemního vedení trakčních kabelů na pozemcích parc. č. 295/6 zahrada, parc. č. 815
a parc. č. 792/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a umístění
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a provozování technologické lávky a umístění a provozování nadzemního vedení trakčních
kabelů na pozemku parc. 295/6 zahrada v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
135. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti umístění a provozování 2 kusů zemních svítidel na pozemku parc.
č. 116/6 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 11 kusů nadzemních svítidel
na sloupku na pozemku parc. č. 134/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
a uložení a provozování podzemního kabelového vedení pro napájení svítidel na pozemcích
parc. č. 134/1 a parc. č. 116/6, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch pozemku parc. č. st. 1117 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
s č.p. 952, objekt občanské vybavenosti, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 6.3.
136. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti umístění a provozování 2 kusů
zemních svítidel na pozemku parc. č. 116/6 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, 11 kusů nadzemních svítidel na sloupku na pozemku parc. č. 134/1 ostatní plocha
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového
vedení pro napájení svítidel na pozemcích parc. č. 134/1 a parc. č. 116/6, vše ostatní plocha
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 1117 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p. 952, objekt občanské vybavenosti, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
137. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodu na pozemcích parc. č. 678/17 orná
půda, parc. č. 643/15 a parc. č. 1937 oba ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Simplon Power s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
138. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodu
na pozemcích parc. č. 678/17 orná půda, parc. č. 643/15 a parc. č. 1937 oba ostatní plocha,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Simplon Power s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
139. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 5. 2016 bod programu č. 3.1, bod č. 3, ve věci schválení zřízení
služebnosti uložení a provozování přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 649
ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná
půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
140. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 5. 2016 bod programu č. 3.1, bod č. 3, ve věci schválení uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky dešťové
kanalizace na pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 6.5.
141. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č.
649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná
půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
142. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky
dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
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ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná půda
důvodové zprávy bod č. 6.5.

v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle

143. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015 bod programu č. 3, bod 4.50, ve věci schválení zřízení
věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 354 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení
a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 354 ostatní plocha
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
144. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 354/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 354/1
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
145. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 613/3 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
146. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 613/3 ostatní plocha v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.7.
147. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 103/2, parc. č. 95/26 a parc. č. 95/25, vše ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.8.
148. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 103/2, parc. č. 95/26
a parc. č. 95/25, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
149. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 296 zahrada, parc. č. 619, parc. č. 620 a parc. č. 606, vše ostatní plocha,
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 296
zahrada, parc. č. 605 a parc. č. 606, vše ostatní plocha a umístění a provozování betonového
sloupu na pozemcích parc. č. 606 ostatní plocha a parc. č. 296 zahrada, vše v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.9.
150. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 296 zahrada, parc. č. 619, parc. č.
620 a parc. č. 606, vše ostatní plocha, uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 296 zahrada, parc. č. 605 a parc. č. 606, vše ostatní plocha
a umístění a provozování betonového sloupu na pozemcích parc. č. 606 ostatní plocha
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a parc. č. 296 zahrada, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
151. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015 bod programu č. 3, bod č. 4.10 dodatku č. 1 důvodové
zprávy, ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 913/67, parc.
č. 913/66, parc. č. 913/59, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
152. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015 bod programu č. 3, bod č. 4.10 dodatku č. 1 důvodové
zprávy, ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
na pozemcích parc. č. 913/67, parc. č. 913/66, parc. č. 913/59, vše ostatní plocha v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
153. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 913/67, parc. č. 913/66, parc. č. 913/59 a parc.
č. 913/185, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
154. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 541/1 a parc. č. 586/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
155. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování
zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc.
č. 541/1 a parc. č. 586/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
156. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 68/10 a parc. č. 68/20, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
157. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 68/10 a parc. č. 68/20, vše ostatní
plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
158. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 609/5, parc. č. 866, parc. č. 1027/1, parc. č. 1027/4 a parc. č. 1027/9, vše ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
159. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 609/5, parc. č. 866, parc. č. 1027/1, parc.
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č. 1027/4 a parc. č. 1027/9, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
160. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015 bod programu č. 3., bod. 2.1. dodatku č. 2 důvodové
zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského
zařízení na pozemku parc. č. 805/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
161. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 805/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Zpráva
společnosti
MORAVSKÁ
o provozování vodovodů a kanalizací

VODÁRENSKÁ,

a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
výtah základních informací ze zprávy společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
o provozování vodovodů a kanalizací za rok 2015 dle důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2. 1.

4

Veřejná zakázka č. 10091 Štítného ul. komunikace II. – schválení dohody o narovnání

rekonstrukce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
předloženou dohodu o narovnání ve znění dle důvodové zprávy.
3.
ukládá
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi uzavřít dohodu o narovnání do 25. 6. 2016.
T:
19. 7. 2016
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

19

5

Veřejná zakázka č. 9009 – „Obnova mobiliáře a povrchů cestní
sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady“náhrada škody

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup uvedený dle bodu IV. písm. a) důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3. 1.

6

Veřejná zakázka č. 16069 – Správa letiště Olomouc - zahájení,
komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahájení a podmínky zadávacího řízení.
3.
ustavuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek ve
složení dle důvodové zprávy.
4.
pověřuje
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.
a) ke schválení a podpisu konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy o prosté správě cizího majetku a smlouvy o zajištění organizace a
provozu, případně dodatků k těmto smlouvám s vítězným uchazečem
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 3. 2.

7

Veřejná zakázka č. 14060 - Tropický pavilon ZOO Olomouc zrušení zadávacího řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem " Tropický pavilon ZOO Olomouc ", archivní
číslo 14060.
2.
ruší
zadávací řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
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znění pozdějších předpisů.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3. 3.

8

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. 380/15 v k.ú. Hejčín, který
je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 380/15
v k.ú. Hejčín, který je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx spočívající v právu
umístění a provozování kanalizační přípojky a revizní šachty a v právu vstupu a vjezdu za
účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění
kanalizační přípojky a revizní šachty ve prospěch statutárního města Olomouc. Budoucí
služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 2 předložené důvodové
zprávy.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1916/58
v k.ú. Holice u Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodaření Ředitelství silnic
a dálnic ČR,spočívající v právu umístění a provozování kanalizačního potrubí a v právu
vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či
odstranění kanalizačního potrubí ve prospěch statutárního města Olomouc. Budoucí
služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové
zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 79/5
v k.ú. Olomouc-město a parc.č. 875/1, p.č. 875/10, oba v k.ú. Nová Ulice, které jsou
ve vlastnictví statutárního města Olomouc, spočívající v právu umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování,
provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění zařízení distribuční soustavy ve prospěch
ČEZ Distribuce, a.s. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou
úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
6.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 309/7
v k.ú. Neředín, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc, spočívající v právu
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy a v právu vstupu a vjezdu za účelem
umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění zařízení
distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Budoucí služebnost bude zřízena na
dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené
důvodové zprávy.
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7.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1473/2 a parc.č. 1473/3, oba
v k.ú. Chválkovice, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí
Moravy, s.p., spočívající v právu umístění a provozování místní komunikace-cyklostezky
a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby,
změn či odstranění místní komunikace-cyklostezky ve prospěch statutárního města Olomouc.
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové
zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
8.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 37/2 v k.ú. Pavlovičky, který
je ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., spočívající v právu umístění
a provozování místní komunikace a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění,
provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění místní komunikace
ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou
a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové
zprávy.
9.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 718/12 (dle GP nově vzniklá parc.č. 718/71
ost.pl.) v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem
státu ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8
předložené důvodové zprávy.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření vzájemné darovací smlouvy na nově vzniklé části pozemku díly „b“, „c“, „e“
o celkové výměře 22 m2 v k.ú. Hejčín, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc
za nově vzniklé pozemky parc.č. 432/103 o výměře 30 m2, parc.č. 432/104 o výměře 26 m2,
parc.č. 432/105 o výměře 24 m2, parc.č. 453/23 o výměře 21 m2 (dělící ostrůvky) a parc.č.
453/26 o výměře 3 m2 a díl „f“ o výměře 41 m2 a díly „a“ a „d“ o výměře 125 m2, vše v k.ú.
Hejčín, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle geometrického plánu č. 631130/2014-po zveřejnění, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.
11. schvaluje
uzavření dohody o náhradě škody ve výši 20.000,- Kč manželům xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
Neředínská 1/30, Olomouc za škodu způsobenou v rámci investiční akce „Ulice Neředínská,
U Dvora, Letců-rekonstrukce komunikace“, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy.
12. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na pronájem části pozemku parc.č. 896/3
orná půda o výměře 218 m2 a parc.č. 893/2 orná půda o výměře 494 m2, oba v k.ú.
Chválkovice, na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 11
předložené důvodové zprávy.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 239,
parc.č 235, parc.č. 224/1, vše v k.ú. Lošov, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví
statutárního města Olomouc, spočívající v právu umístění a provozování podzemního
kabelového vedení a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění
oprav, úprav, údržby, změn či odstranění podzemního kabelového vedení ve prospěch České
telekomunikační infrastruktury, a.s. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou
a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 13 předložené důvodové
zprávy.
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14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 239,
parc.č 235, parc.č. 224/1 a parc.č. 225, vše v k.ú. Lošov, obec Olomouc, které jsou
ve vlastnictví statutárního města Olomouc, spočívající v právu umístění a provozování
podzemního kabelového vedení a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování,
provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění podzemního kabelového vedení
ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s. Budoucí služebnost bude zřízena
na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 14
předložené důvodové zprávy.
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1732/2,
parc.č. 1729/2 a parc.č. 1920/6, vše v k.ú. Holice u Olomouce, který je vlastnictví ČR, právo
hospodařit se svěřených majetkem pro Správa železniční dopravní cesty, s.o. spočívající
v právu umístění a provozování lávky s komunikací-stezkou pro pěší a cyklisty a v právu
vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění kontrol, údržby a oprav
ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou
a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 15 předložené důvodové
zprávy.
16. neschvaluje
zveřejnění záměru směnit pozemek parc.č. 416/22 orná půda v k.ú. Povel o výměře 4791 m2,
který je ve vlastnictví společnosti Technologický park, a.s. za část pozemku parc.č. 95/2 orná
půda v k.ú. Lazce o výměře cca 6.400 m2, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc
dle bodu 16 důvodové zprávy
17. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 240/1 orná půda v k.ú.
Týneček, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 17 předložené
důvodové zprávy.
18. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 385/16 ostatní plocha v k.ú.
Týneček, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Ředitelství
silnic a dálnic ČR, dle bodu 18 předložené důvodové zprávy.
19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku
parc.č. 385/16 ostatní plocha v k.ú. Týneček, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České
republiky, v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR. Budoucí služebnost bude spočívat
jednak v právu vedení kanalizace a v právu vstupu a vjezdu za účelem jejího uložení,
provozování, opravy a údržby, příp. odstranění, a dále v právu vedení kabelu veřejného
osvětlení a v právu vstupu a vjezdu za účelem jeho uložení, provozování, údržby a opravy,
příp. odstranění, to vše ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena
na dobu životnosti inženýrské sítě a za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 19
předložené důvodové zprávy.
20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o náhradě za omezení užívání nemovitosti s ŘSD ČR,
a to tělesa silnice I/46 nacházejícího se na pozemku parc.č. 385/3 ostatní plocha v k.ú.
Týneček, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Statutárního města Olomouc. Omezení
užívání nemovitosti bude spočívat v právu statutárního města Olomouce omezeně užívat
těleso silnice I/46, tj. právo provozovat, udržovat a opravovat provedenou stavbu na tělese
silnice, jakož i právo vstupovat a vjíždět na těleso silnice v souvislosti s provozem, údržbou
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a opravami stavby. Právo užívat bude zřízeno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši dle
důvodové zprávy, dle bodu 20 předložené důvodové zprávy.
21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na části pozemků parc.č. 1170/2 ostatní plocha ( dle GP nově
vzniklý pozemek parc.č. 1170/20 ) o výměře 33 m2 a parc.č. 1170/3 orná půda ( dle GP nově
vzniklý pozemek parc.č. 1170/21 ) o výměře 14 m2, oba v k.ú. Černovír, obec Olomouc, které
jsou ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR jako dárce,
darovány budou do vlastnictví statutárního města Olomouce jako obdarovaného, dle bodu 21
předložené důvodové zprávy.
22. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 1049/3 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
o výměře cca 22 m2, který je ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Povodí Moravy,
s.p. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby a za nájemné ve výši
dle důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 1049/3 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
který je ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Povodí Moravy, s.p. Budoucí
služebnost bude spočívat v právu umístění stavby na dotčeném pozemku a v právu vstupu a
vjezdu na dotčený pozemek za účelem umístění, provádění oprav a údržby ve prospěch
statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou
úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 22 předložené důvodové zprávy.
23. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 470/3
v k.ú. Neředín, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc, spočívající v právu
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy a v právu vstupu a vjezdu za účelem
umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění zařízení
distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Budoucí služebnost bude zřízena
na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 23
předložené důvodové zprávy.
24. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření směnné smlouvy na pozemek parc.č. 49/1 o výměře 1108 m2 a pozemek parc.č.
20 o výměře 50 m2, oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, které jsou ve vlastnictví pana
xxxxxxxxxxx, za část pozemku parc.č. 116/5 o výměře cca 53 m2 a 407 m2 a část pozemku
parc.č. 75/135 o výměře cca 34 m2, oba v k.ú. Olomouc-město, které jsou ve vlastnictví
statutárního města Olomouc – po zveřejnění, dle bodu 24 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

9

Rozpočtové změny roku 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 včetně dodatku č. 1
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016
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dle důvodové zprávy včetně dodatku č.1
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.

10

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

11

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené
důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 6, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

12

Moravská cyklotrasa Hejčín, Řepčín

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
převzetí stavebních úprav odborem správy městských komunikací a MHD dle důvodové
zprávy
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3.
ukládá
převzetí cyklostezky do majetku a správy odboru správy městských komunikací a MHD
T:
22. 11. 2016
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

13

Durychova - petice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
další postup dle varianty č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje postupovat dle varianty č. 1 důvodové zprávy
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4.
ukládá
ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T:
19. 7. 2016
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

14

Smlouvy o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím dotace ve výši 2 500 000 Kč na realizaci projektu Cyklostezky na území města
Olomouce za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, která je přílohou č.
1 důvodové zprávy a s přijetím dotace ve výši 211 502,50 Kč na realizaci projektu Klášterní
Hradisko - přechod pro pěší za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace,
která je přílohou č. 2 důvodové zprávy
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu Smluv o poskytnutí dotace na projekty
Cyklostezky na území města Olomouce a Klášterní Hradisko - přechod pro pěší
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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15

Žádost o poskytnutí dotace Divišova, Bystrovanská – přechod
pro chodce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním individuální žádosti o dotaci do výzvy vyhlášené Olomouckým krajem na projekt
„Divišova, Bystrovanská – přechod pro chodce“
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

16

Podání správní žaloby - náhrada nákladů na kácení stromů
u železničních drah

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním správní žaloby dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
Mgr. Filipa Žáčka, náměstka primátora podepsat plnou moc pro zastupování statutárního
města Olomouce JUDr. Ing. Martinu Florovi, Dr. dle důvodové zprávy
T:
19. 7. 2016
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

17

Petice Hamerská

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odpovědět petentům dle upravené důvodové zprávy
T:
19. 7. 2016
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
3.
ukládá
zajistit podání žádosti o stanovení dopravního značení, vč. jejího projednání, dle upravené
důvodové zprávy
T:
30. 8. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 13.

18

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 14.

19

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ul. Dlouhá dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.
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Příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí příspěvku dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
spolufinancování z vlastních zdrojů dle důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku dle přílohy důvodové zprávy
5.
ukládá
podepsat smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy
T:
19. 7. 2016
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 17.
28
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Dotace v oblasti ochrany obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dotace v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
4.
ukládá
předložit k podpisu smlouvy o poskytnutí dotací
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
5.
pověřuje
podepsat smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce
T:
19. 7. 2016
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2016/2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
povoluje
výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2016/2017 dle přílohy důvodové zprávy
a za podmínek uvedených v důvodové zprávě
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

23

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

24

Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
- z funkce člena KMČ č. 20 Olomouc - Povel paní xxxxxxxxxxxxx
- z funkce tajemníka dopravní komise paní Ing. Petru Pospíšilovou ke dni 31.8.2016
3.
jmenuje
- do funkce člena KMČ č. 20 Olomouc - Povel pana xxxxxxxxxxxxxxx
- do funkce tajemníka dopravní komise pana Ing. Martina Luňáčka s účinností od 1.9.2016
4.
ukládá
informovat předsedy, odvolané a nově jmenované členy komisí o schválených změnách
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Středisko rozvozu stravy - změna úhrady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
bezúplatné poskytování dovozu stravy, případně dovozu prádla, příspěvkovým organizacím školám, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
3.
schvaluje
znění Smlouvy o dovozu stravy, případně prádla, dle přílohy č.1 důvodové zprávy
4.
ukládá
podepsat Smlouvy o dovozu stravy, případně prádla, s příspěvkovými organizacemi školami, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
T:
19. 7. 2016
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O:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Program prevence kriminality

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 000 Kč
3.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOl u žádostí na jeden projekt v souhrnu nad 50 000 Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací z rezervy rozpočtu SMOl na Program prevence kriminality
na rok 2016 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a v souladu s Vnitřním předpisem o poskytování
dotací z rozpočtu SMOl
T:
19. 7. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
5.
ukládá
informovat realizátory projektů, na které byla poskytnuta dotace MV ČR o způsobu poskytnutí
finančních prostředků
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Monitoring památky UNESCO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu obsahující informaci o „Roční monitorovací zprávě o statku zapsaném
na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2015“ zpracovanou Národním
památkovým ústavem v Olomouci (NPÚ)
2.
jmenuje
nového site – managera předmětného statku Ing. arch. Petru Růžičkovou, odbor koncepce
a rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc

31

a jmenuje řídící skupinu v aktualizovaném složení:
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí č.p.
583, 779 11 Olomouc, tel: 585 513 445
JUDr. Miluše Sedláčková, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje
kraje, oddělení stavebního řádu a památkové péče Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc,
tel.: 585 508 204
Mgr. František Chupík, Ph.D., Národní památkový ústav, ÚOP v Olomouci, Horní nám. 25,
771 11 Olomouc, tel.: 585 204 111
Tajemník:
Ing. arch. Petra Růžičková, odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, 779 00 Olomouc, tel: 588 488 400,
e-mail: petra.ruzickova@olomouc.eu
3.
ukládá
ve smyslu důvodové zprávy zaslat na NPÚ v Olomouci písemné vyjádření k uvedené „Roční
monitorovací zprávě o statku zapsaném na Seznam kulturního a přírodního dědictví
UNESCO za rok 2015“
T:
19. 7. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
4.
ukládá
site-managerovi svolat řídící skupinu a projednat potřebu a způsob pořízení aktualizace
dokumentu Čestný Sloup Nejsvětější Trojice 2010 Management plán památky UNESCO a
další postup při monitoringu památky a předložit výsledný návrh RMO
T:
11. 10. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
5.
ukládá
vhodným způsobem využívat logo světového dědictví UNESCO na propagačních materiálech
města Olomouce
T:
ročně
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Návrh plánu kontrolní činnosti KV ZMO na II. pololetí 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 25.
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Využití finanční podpory u Ensemble Damian o.s. na projekt
"Olomoucké barokní slavnosti 2015"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 26.
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Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy
města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu o postupu při realizaci výběrového řízení na ředitele
příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
2.
schvaluje
text oznámení o vyhlášení výběrového řízení a složení výběrové komise dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Radě města Olomouce návrh výběrové komise na jmenování do funkce ředitele
příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
T:
30. 8. 2016
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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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. 12772,
12775, 12776, 12777, 12778 dle části A) upravené důvodové zprávy
3.
neschvaluje
přidělení dotace v kapitole Významné aktivity s regionálním dopadem u žádosti č. 12773 dle
části A) upravené důvodové zprávy
4.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Individuální projekty-významné
č.12770,12775,12780 dle části B) upravené důvodové zprávy
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aktivity

u

žádostí

5.
neschvaluje
přidělení dotace v kapitole Individuální projekty - významné aktivity u žádosti č. 12769, 12779
dle části B) upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 28.
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Stanovení termínu a návrh
Zastupitelstva města Olomouce

programu

10.

zasedání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 10. zasedání ZMO: na pondělí 27. 6. 2016 od 9.00 hodin
- místo konání 10. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
schvaluje
návrh programu 10. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 29.
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Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zajištění havarijní
služby statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Vnitřní předpis o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce" dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 7. 2016
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.
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Změna ve složení konkurzní komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
ruší
jmenování zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje členem konkurzní komise
na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, dle důvodové
zprávy
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3.
jmenuje
nového zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje členem konkurzní komise na obsazení
pracovního místa ředitele Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23 dle důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat jmenovaného zástupce členem konkurzní komise o přijatém usnesení
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na
valnou hromadu společnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a. s.,
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín
3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
na nejbližší ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Darovací smlouva

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
darovací smlouvu předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru životního prostředí
3.
doporučuje
zastupitelstvu schválit předloženou darovací smlouvu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Návrh zástupce SMOl do orgánu - představenstva Výstaviště
Flora Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
zastupitelstvu města odvolat zástupce SMOl a navrhnout nového zástupce SMOl do orgánu představenstva Výstaviště Flora Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit doporučený návrh na nejbližším jednání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 34.

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

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