USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Olomouce, konané dne 21. 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)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 21. 6. 2016 dle upravené důvodové
zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
- část 73 bodu 2 usnesení Rady města Olomouce z 29. 6. 2015 týkající se Majetkoprávních
záležitostí
- část 2 bodu 22 usnesení Rady města Olomouce z 23.2.2016 týkající se Auditu investiční
akce - integrovaný systém nakládání s odpady - překladiště Chválkovice
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
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. 1.1.
2.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to
jednotku č. 515/5, 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 1.450.000,- Kč. Součástí
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7719/185835 na společných částech

předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.
ukládá
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit před prodejem předmětné jednotky
č. 515/5 změnu nájemní smlouvy z doby nájmu určité na dobu neurčitou dle důvodové zprávy
bod č. 1.2.
T:
19. 7. 2016
O:
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
6.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to
jednotku č. 515/7, 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 1.560.000,- Kč. Součástí
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7534/185835 na společných částech
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
7.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
8.
svěřuje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
předpisů, část své působnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce v
záležitostech dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
Toto usnesení nahrazuje usnesení RMO ze dne 30. 9. 2014 bod programu 2, bod 1.5.
dodatku č. 1 důvodové zprávy ve věci svěření v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, části své působnosti odboru
majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce v záležitostech dle důvodové zprávy bod
č. 5.1.
9.
pověřuje
vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí oddělení smluvních vztahů odboru
majetkoprávního a vedoucí oddělení evidence majetku odboru majetkoprávního
podepisováním pachtovních smluv, dodatků k pachtovním smlouvám, dohod o skončení
pachtu, výpovědí a jiných písemností dle bodu I. 1 důvodové zprávy, podepisováním dodatků
ke smlouvám dle bodu I. 2 důvodové zprávy, podepisováním dohod o skončení pachtu,
dohod o skončení nájmu a dohod o skončení výpůjčky dle bodu I. 3 důvodové zprávy
a podepisováním dohod o zaplacení bezdůvodného obohacení dle bodu II. důvodové zprávy,
dále pověřuje vedoucí odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení evidence majetku odboru
majetkoprávního podepisováním souhlasů a smluv o udělení souhlasu dle bodu IV. důvodové
zprávy a dále pověřuje vedoucí odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení smluvních
vztahů odboru majetkoprávního podepisováním potvrzení o nabytí účinnosti smluv dle bodu
V. důvodové zprávy bod č. 5.1.
Toto usnesení nahrazuje usnesení RMO ze dne 30. 9. 2014 bod programu 2, bod 1.5.
dodatku č. 1 důvodové zprávy ve věci pověření vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí
oddělení právního odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení evidence majetku odboru
majetkoprávního podepisováním pachtovních smluv, dodatků k pachtovním smlouvám, dohod
o skončení pachtu, výpovědí a jiných písemností dle bodu I. 1 důvodové zprávy,
podepisováním dodatků ke smlouvám dle bodu I. 2 důvodové zprávy, podepisováním dohod
o skončení pachtu, dohod o skončení nájmu a dohod o skončení výpůjčky dle bodu I. 3
důvodové zprávy a podepisováním dohod o zaplacení bezdůvodného obohacení dle bodu II.
důvodové zprávy, dále pověření vedoucí odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení
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evidence majetku odboru majetkoprávního podepisováním souhlasů a smluv o udělení
souhlasu s vybudováním stavby dle bodu IV. důvodové zprávy a dále pověření vedoucí
odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení právního odboru majetkoprávního
podepisováním potvrzení o nabytí účinnosti smluv vztahujících se k nemovitým věcem
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle bodu V. důvodové zprávy bod č. 5.1.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh nového uspořádání pozemků v k. ú. Hynkov a pozemku k. ú. Střeň tak, jak byl
vyhotoven a předložen ČR- Státním pozemkovým úřadem dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
11. uděluje
souhlas společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. provést likvidaci 6 ks závěsných plynových
kotlů umístěných v bytovém domě č.p. 19, Dolní náměstí 47, prostřednictvím společnosti
Správa nemovitostí Olomouc, a.s., která fyzickou likvidaci provede dle důvodové zprávy bod
č. 5.3.
12. ukládá
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. vyhotovit likvidační protokol na 6 ks závěsných
plynových kotlů umístěných v bytovém domě č.p. 19, Dolní náměstí 47 dle důvodové zprávy
bod č. 5.3.
T:
19. 7. 2016
O:
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
13. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na sochu Múza Hudba a sochu Múza Divadlo umístěných v areálu
letního kina na pozemku parc. č. 87/26 ostatní plocha, v k. ú. Olomouc – město, obec
Olomouc do vlastnictví společnosti REZIDENCE PODKOVA, a.s. se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 5.4.
14. schvaluje
podepsání souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků dle důvodové zprávy
bod č. 5.4.
15. schvaluje
uzavření dodatku č. 61 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí
a technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
16. bere na vědomí
že smlouva o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 445/2 ostat. pl. v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 164/3 ostat. pl. a parc. č. 164/5 ostat. pl., vše
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc bude uzavřena se společností FORTEX Development s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.1.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Rozpočtové změny roku 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtové změny roku 2016
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2.
ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu roku 2016
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Veřejná zakázka č. 16106 - Tropický pavilon - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu na základě požadavků zadávacího útvaru.
2.
schvaluje zveřejnění záměru
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení,
b) předání nově vzniklého majetku do správy odboru dle textu důvodové zprávy.
3.
ustavuje
členy komisí za SMOl
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.
4.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů,
d) k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným uchazečem.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Veřejná zakázka č. 16096 - Tererovo náměstí - navýšení
parkovacích možností, zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru.
2.
schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení,
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy.
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3.
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. 137/20006 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.
4.
pověřuje
Mgr. Filipa Žáčka, náměstka primátora:
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 rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů;
d) k podpisu smluv s vítězným zájemcem vč. případných dodatků.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.
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Veřejná zakázka č. 16116 - Rekonstrukce povrchu komunikace
v Neředíně - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru.
2.
schvaluje
v souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 přímé zadání jednomu dodavateli
a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
3.
pověřuje
náměstka Mgr. Filipa Žáčka k podpisu smlouvy s dodavatelem včetně dodatků.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.
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Veřejná zakázka č. 16115 - Neředínská ulice, U Dvora, Letců rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - JŘBÚ - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 37/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči
dle návrhu obsaženém v důvodové zprávě.
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3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto
veřejnou zakázkou včetně dodatku smlouvy o dílo.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 3.
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Cyklostezka Topolany

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vystavení objednávky společnosti BKP Global s.r.o. na činnosti dle důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Odpadové centrum Olomouc – demolice objektů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
odstranění objektu č. 09 (objekt bývalé trafostanice) - budovy bez čp/če - technická
vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 616 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc,
a následný výmaz této budovy z katastru nemovitostí.
3.
schvaluje
odstranění objektu č. 10 (hala „D“) - budovy bez čp/če - výroba, která je součástí pozemku
parc. č. st. 613/9 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a následný výmaz této budovy
z katastru nemovitostí.
4.
schvaluje
odstranění objektu č. 11 (objekt dílny a sklad) - budovy bez čp/če - jiná stavba, která
je součástí pozemku parc. č. st. 615 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a následný výmaz
této stavby z katastru nemovitostí.
5.
ukládá
odboru investic postupovat dle bodu C) důvodové zprávy
T:
25. 10. 2016
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Černá cesta 5, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1a)
b) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1b)
c) Synkova 4, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
1c)
d) Černá cesta 15, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2a)
e) tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b)
f) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 2c)
3.
souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
Dětský domov Olomouc, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
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b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérové byty:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc – DPS
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc - DPS
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)
2.
s rozšířením subjektu nájemce a budoucího kupujícího v BKS:
o xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc, byt č. 7
dle důvodové zprávy bod 5)
3.
s rozšířením subjektu nájemce:
o xxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc, byt č. 4
dle důvodové zprávy bod 6)
4.
schvaluje
navrhované finanční krytí (rozpočtová změna je součástí této RMO)
5.
ukládá
řediteli SNO,a.s. realizovat obě investiční akce dle důvodové zprávy
T:
19. 7. 2016
O:
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

11

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6,
dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS
Politických vězňů 4, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

9

12

Návrh regulačního plánu RP-13 "Sídliště Lazce" - doplňující
informace ke kotelnám

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zapracování varianty 2 dle upravené důvodové zprávy do návrhu regulačního plánu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 9.

13

Omezení nákladní dopravy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
OKR zajistit podání žádosti dle důvodové zprávy
T:
30. 8. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3.
ukládá
OKR prověřit možnosti rozšíření omezení dle důvodové zprávy
T:
22. 11. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 10.

14

Inteligentní dopravní systémy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
3.
souhlasí
s pořadím priorit pro přípravu projektové žádosti dle bodu 7 důvodové zprávy
4.
ukládá
zajistit zpracování jednotlivých projektových dokumentací dle bodu 5 důvodové zprávy
T:
30. 8. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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5.
ukládá
předložit rozpočtovou změnu dle závěru důvodové zprávy
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
6.
souhlasí
se zpracováním projektové žádosti včetně požadovaných příloh do plánované výzvy
Ministerstva dopravy v roce 2016 odborem evropských projektů ve spolupráci s odborem
koncepce a rozvoje dle důvodové zprávy
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 11.

15

Dopravní studie "Parkování na Sv. Kopečku"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
OKR pořídit investiční záměr dle důvodové zprávy
T:
11. 10. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 11. 1.
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Okružní křižovatka Globus

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s provedením zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle upravené
důvodové zprávy
3.
ukládá
zařadit a vykrýt v soupisu nekrytých požadavků částku 453.750,- Kč spojenou s pořízením
studie
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

11

17

Zelená brána města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zajištěním podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
3.
souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

18

Zapojení města Olomouc do programu URBACT III

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zapojením statutárního města Olomouc do navrhovaného partnerství v rámci programu
URBACT III Implementační sítě a s podpisem písemného závazku partnera projektu
uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
náměstkovi primátora RNDr. L. Šnevajsovi, ihned podepsat písemný závazek partnera
projektu v rámci programu URBACT III Implementační sítě uvedeného v příloze č. 1
důvodové zprávy
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru evropských projektů
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

19

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: 15.

12
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KOCOURKOV v ulici
Havlíčkova ( Vídeňská 2 ), Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx,
Werichova 655/17, 779 00 Olomouc, na dobu od 18.7. do 31.10. 2016.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 16.
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Dodatek č. 13 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 13 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a. s. dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 13 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a. s.
T:
19. 7. 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.

22

Dokončení integrace železničních tratí 270 a 290 do IDSOK

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit RMO vyhodnocení dopadů z integrace všech železničních tratí za r. 2016 a odhad
dopadu na r. 2017
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
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4.
ukládá
předložit návrh dodatku č. 1 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi všemi
zaintegrovanými dopravci v zóně 71 Olomouc IDSOK s platností od 1. 8. 2016 dle postupu
důvodové zprávy
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
5.
ukládá
předložit návrh Tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci ČD a DPMO u tratí 270
a 290 s platností od 1. 9. 2016 a návrh smlouvy na úhradu protarifovacích ztrát s KIDSOK
v souvislosti s dopady z integrací všech železničních tratí
T:
30. 8. 2016
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.

23

Letecký den 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup vybírání úhrad za dočasné umístění prodejních stánků/atrakcí dle bodu 2) důvodové
zprávy
3.
schvaluje
smlouvu o dočasném umístění prodejního stánku/atrakce dle přílohy č.2 důvodové zprávy
4.
schvaluje
plnou moc pro JUDr. Petra Dítě dle přílohy č.2 důvodové zprávy
5.
schvaluje
ceník za dočasné užívání ploch pro umístění stánků/atrakcí dle přílohy č.5 důvodové zprávy
6.
ukládá
podepsat schválenou plnou moc dle přílohy č 2 důvodové zprávy
T:
19. 7. 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
7.
ukládá
správci letiště postupovat dle bodu 2) a 3) důvodové zprávy
T:
30. 8. 2016
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.
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POV PPO II.b

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
projednat s Olomouckým krajem možnost parkování vozidel dle důvodové zprávy
T:
30. 8. 2016
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
3.
ukládá
připravit materiál pro jednání s Olomouckým krajem, A ČR, BEA centrem Olomouc,
eventuelně s dalšími subjekty, o možnosti parkování vozidel
T:
9. 8. 2016
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 20.

25

Korunní pevnůstka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zásady řešení oplocení dle důvodové zprávy
3.
ukládá
svolat jednání ve věci řešení podoby oplocení mezi Korunní pevnůstkou a botanickou
zahradou a oplocení kolem areálu minigolfu
T:
30. 8. 2016
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
4.
ukládá
ve spolupráci s OŽP, OKR a Muzeem Olomoucké pevnosti, o.s. průběžně informovat radu
města o naplňování koncepce rozvoje areálu botanické zahrady dle důvodové zprávy
T:
pololetně
O:
ředitel Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Olomouc region Card - spolupráce s Olomouckým krajem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

27

Plaketa KPOZ - vyhlášení soutěže

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyhlášení soutěže dle přílohy důvodové zprávy
3.
jmenuje
hodnotící komisi dle upravené důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat o vyhlášení soutěže ředitele škol
T:
30. 8. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

28

Individuální dotace v oblasti školství

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
individuální dotace v oblasti školství včetně rozpočtových změn dle upravené přílohy
důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

29

Platové zařazení ředitele PO - školy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
platové zařazení ředitele příspěvkové organizace - školy dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat ředitele příspěvkové organizace - školy o přijatém usnesení
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

30

Organizační záležitosti - HMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
platové zařazení pověřeného ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
PhDr. Radima Kašpara dle důvodové zprávy s účinností od 2. 6. 2016
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Kontrola hospodaření s majetkem u MŠ Herrmannova v r. 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 27.
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Kontrola hospodaření u ZŠ Olomouc, Zeyerova 28

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 28.
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Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké
aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
tajemníkovi Magistrátu města Olomouce Bc. Janu Večeřovi, předložit na jednání Rady města
Olomouce úpravu Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie
Olomouc dle důvodové zprávy.
T:
19. 7. 2016
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
3.
ukládá
vedoucímu oddělení zprostředkující subjekt ITI Ing. Zdeňkovi Bogočovi odeslat Řídícímu
orgánu IROP Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI k připomínkám dle důvodové
zprávy
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí oddělení zprostředkující subjekt ITI
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.

34

Organizační záležitosti - Veřejnoprávní smlouvy uzavírané
mezi SMOl a obcemi ve správním obvodu ORP v oblasti
výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
s obcí Charváty dle důvodové zprávy.
3.
ukládá
zaslat podepsanou veřejnoprávní smlouvu ke schválení a podpisu obci Charváty a následně
požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o vyslovení souhlasu dle § 160 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí odboru kancelář tajemníka
4.
ukládá
zajistit realizaci organizačních opatření souvisejících s výkonem působnosti.
T:
13. 9. 2016
O:
vedoucí stavebního odboru
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.
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Organizační záležitosti - matrika

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
sdělení MVČR ve věci poplatků za uzavření manželství č.j. MV-64418-6/ODK-2016
3.
revokuje
s účinností od 1.10.2016 usnesení RMO dle důvodové zprávy
a) usnesení RMO ze dne 21.09.2010 bod 36 - organizační záležitosti - matrika,
b) usnesení RMO ze dne 22.03.2011 bod 53 - organizační záležitosti - matrika,
c) usnesení RMO ze dne 11.12.2012 bod 35 - organizační záležitosti - matrika.
4.
určuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb., místo pro konání slavnostních
obřadů - uzavření manželství a vstup do registrovaného partnerství (dále jen RP)
a) pro svatební obřady - obřadní síň radnice, Olomouc, Horní nám. č.p. 583,
b) pro vstup do RP - obřadní síň radnice, Olomouc, Horní nám. č.p. 583.
5.
určuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb., den pro uzavírání manželství úterý - s účinností od 1.10.2016
6.
schvaluje
poplatky za služby nad rámec bezplatného obřadu dle důvodové zprávy s účinností od
1.10.2016
a) pro svatební obřady,
b) pro vstup do registrovaného partnerství (dále jen RP).
7.
schvaluje
dohodu o poplatcích za služby nad rámec bezplatného obřadu dle důvodové zprávy s
účinností od 1.10.2016
8.
schvaluje
výši příspěvku a odměn dle důvodové zprávy s účinností od 1.10.2016
9.
ukládá
připravit návrh na stanovení poplatků za služby nad rámec bezplatného obřadu pro obřady
konané mimo určené místo pro konání slavnostních obřadů
T:
13. 9. 2016
O:
vedoucí odboru správních činností
10. ukládá
připravit návrh na legislativní úpravu
T:
13. 9. 2016
O:
vedoucí odboru správních činností
11. ukládá
realizovat od 1.10.2016 schválené usnesení dle důvodové zprávy
T:
dle důvodové zprávy
O:
vedoucí odboru správních činností
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Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30. 1.

36

Zahraniční kontakty města Olomouce v 2. pololetí roku 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený předběžný plán zahraničních kontaktů na 2. pololetí roku 2016
3.
schvaluje
účast na zahraničních služebních cestách dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 31.

37

Zimní stadion - výměna sedaček

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
věcně příslušného náměstka k podpisu smlouvy dle důvodové zprávy
4.
ukládá
ekonomickému odboru ihned realizovat příslušnou rozpočtovou změnou vykrytí uvedené
částky
T:
19. 7. 2016
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

38

Hřbitov na Svatém Kopečku - oplocení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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39

Mattoni 1/2 Maraton Olomouc - odtahy vozidel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
realizaci odtahů vozidel dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 34.

40

Lokalizace sloupů veřejného osvětlení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
ukládá
postupovat dle upravené důvodové zprávy
T:
27. 9. 2016
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
3.
ukládá
informovat RMO o postupu prací
T:
čtvrtletně
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 35.

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

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