USNESENÍ
z 74. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20. 12. 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 20. 12. 2016 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Česko-slovensko-čínská komora

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
prezentaci prezidenta česko-slovensko-čínské komory
2.
pověřuje
primátora města Olomouce doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., podpisem pověření československo-čínské komoře
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 296/33 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
2.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek Olomouc, Jílová 14 o prodej spoluvlastnického podílu
o velikosti 734/23370 na pozemku parc. č. st. 611 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín,

obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 535, Jílová 14 dle důvodové zprávy bod č.
1.3.
3.
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 447/23 zahrada o výměře 506 m2 a pozemku parc. č. 447/24 zahrada
o výměře 312 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek
Litovelská č.p. 163/č.o.18 a Společenství vlastníků jednotek Před lipami 641 dle důvodové
zprávy bod č. 1.4.
4.
schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemku parc. č. 111/3 ostatní plocha o celkové výměře 10 m2
a část pozemku parc. č. 111/6 ostatní plocha o výměře 13 m2, oba v k. ú. Lazce, obec
Olomouc. Výměra předmětných částí pozemků bude upřesněna po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
5.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 803/2 orná půda o výměře 540 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
6.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 803/2 orná půda o výměře 517 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
7.
schvaluje
záměr směnit část pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 46/7 ostatní plocha)
o výměře 126 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce za části pozemku parc. č. st. 583 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č.
1761 ostatní plocha o výměře 7 m2 a parc. č. 1762 ostatní plocha o výměře 5 m2) o celkové
výměře 12 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Náboženské obce Církve
československé husitské v Olomouci – Hodolanech dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
8.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 111/26 ostatní plocha o výměře 14 430 m2, parc. č.
111/23 ostatní plocha o výměře 6 907 m2 a parc. č. 97/2 trvalý travní porost o výměře 3 581
m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
9.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 21/1 ostatní plocha o výměře 25 648 m2, parc. č.
128/5 ostatní plocha o výměře 63 m2, parc. č. 21/8 zahrada o výměře 201 m2, parc. č. 21/9
zahrada o výměře 2 m2, parc. č. 21/17 trvalý travní porost o výměře 77 m2, parc. č. 23/1
trvalý travní porost o výměře 133 m2 a pozemek parc. č. st. 725 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 247 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 468 ostatní plocha
o výměře 63 m2 a části pozemku parc. č. 111/26 ostatní plocha o celkové výměře 102 m2,
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
10. schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 16.2.2012, ve znění dodatků,
uzavřenou se společností DCI KINO Olomouc s.r.o., jejímž předmětem jsou prostory sloužící
podnikání o celkové výměře 1.164,20 m2 v 1. PP, 1. NP a 2. NP budovy č.p. 572, obč. vyb.,
ul. Sokolská č.o. 25, která je součástí pozemku parc.č.st. 15 zast. plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, kde změnou smlouvy dojde ke změně doby nájmu a výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
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11. schvaluje
změnu náležitosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě částí pozemku parc. č. 109/7
ostatní plocha (dle GP parc. č. 109/28 ostatní plocha o výměře 51 m2, parc. č. 109/7 ostatní
plocha o výměře 265 m2 , parc. č. 109/20 ostatní plocha o výměře 46 m2, parc. č. 109/22
ostatní plocha o výměře 44 m2, parc. č. 109/24 ostatní plocha o výměře 31 m2, parc. č.
109/26 ostatní plocha o výměře 8 m2) o celkové výměře 445 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
z vlastnictví společnosti Rezidence na Dlouhé Olomouc, spol. s r.o. do vlastnictví statutárního
města Olomouce, spočívající v úpravě znění náležitosti týkající se výše smluvní pokuty
včetně způsobu jejího stanovení a doplnění výjimky, kdy nebude smluvní pokuta uplatňována,
dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
12. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/21/2013/S ze dne 31. 7. 2013 uzavřené se
společností CARMAN-HOME, s.r.o., jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 1566
ostatní plocha o výměře 836 m2 a část i pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc.
č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad
Moravou, spočívající v prodloužení doby nájmu z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017 se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
13. nevyhovuje žádosti
společnosti CARMAN-HOME, s.r.o. o prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2017 dle důvodové
zprávy bod č. 3.2.
14. schvaluje
nájem pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 211 m2, části pozemku parc. č. 1046/1 ostatní
plocha o výměře 35 m2, části pozemku parc. č. 1215 ostatní plocha o výměře 138 m2 a části
pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
15. schvaluje
skončení nájmu dle smluv o nájmu č. maj.práv.6217/B/99/Ge ze dne 14. 12. 1999 uzavřené
s panem xxxxxxxxxxxxxxxx a č. MAJ-PR-NS/17/2005/M ze dne 14. 2. 2005 uzavřené
s manželi xxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
16. schvaluje
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemků parc. č. 4 zahrada
o výměře 1 m2 a parc. č. 1046/1 ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v k. ú. Černovír, obec
Olomouc ve výši 3,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši bezdůvodného obohacení by
byla uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxx a to za 3 roky zpětně ke dni předcházejícímu dni nabytí
účinnosti nové nájemní smlouvy uzavírané s manželi xxxxxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
17. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 85 m2 a částí pozemku parc. č. 1215
ostatní plocha o celkové výměře 15 m2 vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc pobočnému
spolku Tělocvičná jednota Sokol Olomouc- Černovír se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 3.4.
18. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2005/M ze dne 11. 4. 2005 uzavřené
s pobočným spolkem Tělocvičná jednota Sokol Olomouc- Černovír dohodou dle důvodové
zprávy bod č. 3.4.
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19. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/8/2005/M ze dne 4. 2. 2005, ve znění
dodatku č. 1 s panem xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, manželi xxxxxxxxxxxxxxxx
a manželi xxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
20. schvaluje
nájem části pozemku parc. 6/4 zahrada o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxx a manželům
xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
21. souhlasí
s odložením rozhodnutí o žádosti společnosti MUDr. GREGAR s.r.o. o prodej části pozemku
parc. č. 6/4 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do doby vydání RP21: Sídliště Brněnská – I. P. Pavlova a ukládá odboru majetkoprávnímu MMOl informovat
společnost MUDr. GREGAR s.r.o. o tomto rozhodnutí dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
22. souhlasí
s realizací stavebních úprav nájemcem společností RL-CORPUS s.r.o. v budově č. p. 1183,
obč. vyb, ul. Mošnerova č. o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 1299 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle předložené dokumentace v maximální
celkové výši 494 405,- Kč bez DPH (ke stanovené výši za stavební úpravy bude uplatněna
daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) za podmínek
dle důvodové zprávy a s možností případného odpočtu zhodnocení nemovité věci za
podmínky doložení znaleckého posudku na zhodnocení nemovité věci po provedení
stavebních úprav nájemcem s tím, že po doložení znaleckého posudku bude předložen návrh
na schválení konkrétní výše zhodnocení nemovité věci a návrh na odpočet tohoto zhodnocení
z nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
23. schvaluje
uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 29. 1. 2010
uzavřené mezi ČR - Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a statutárním městem
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
24. ukládá
odboru kancelář tajemníka MMOl připravit písemnou výzvu adresovanou půjčiteli (KŘPOK)
k prodloužení užívání nebytových prostor v objektu Olomouc, Vejdovského 189/2 v souladu
s čl. IV Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ze dne 29. 1. 2010 mezi KŘPOK a SMOl
dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
T:
květen 2017
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
25. schvaluje
nájem části společných prostor o celkové výměře 0,36 m2 ve 4. NP budovy č. p. 19, byt. dům,
ul. Dolní náměstí č. o. 47, která je součástí pozemku parc. č. st. 442 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti RIO Media a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 3.8.
26. uděluje
souhlas podle § 2307 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů s převodem Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 18.11.2014
uzavřené s xxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání o celkové
výměře 43,30 m2 v 1. NP budovy č.p. 67, bydlení, na ulici Jilemnického č.o. 29, která je
součástí pozemku parc.č.st. 80 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec
Olomouc, na paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
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27. souhlasí
s podnájmem části prostor sloužících podnikání o celkové výměře 41,00 m2 nacházejících
se v 1. NP budovy č.p. 294 (obč. vyb.), na ulici Karafiátova č.o. 6, která je součástí pozemku
parc. č. st. 362 zast. plocha a nádvoří, v katastrálním území Neředín, obec Olomouc, pro
xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
28. souhlasí
s podnájmem prostor o celkové výměře 39,00 m2 ve 3. NP budovy č.p. 27 (obč. vyb.), na ulici
Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. plocha a nádvoří,
v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, pro pobočný spolek KČT, odbor Haná
dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
29. souhlasí
s odložením rozhodnutí o koupi pozemku parc. č. 177 orná půda o výměře 2 728 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce do doby schválení
územní studie zpracované odborem koncepce a rozvoje a ukládá odboru majetkoprávnímu
MMOl informovat xxxxxxxxxxxxxxxx o tomto rozhodnutí dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
30. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 556/4 orná půda o výměře 69 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 45 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
31. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Rosnička CZ, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha
o výměře 106 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
32. nevyhovuje žádosti
společnosti Rosnička CZ, s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha o výměře
106 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
33. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Rosnička CZ, s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 842/1 ostatní plocha
o výměře 106 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
za pozemek parc. č. 710/5 orná půda o výměře 547 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve
vlastnictví společnosti Rosnička CZ, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
34. schvaluje
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na:
- pozemku parc. č. st. 1511/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
k pozemku parc. č. st. 1511/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
- pozemku parc. č. st. 652 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec
k pozemku parc. č. st. 652 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
- pozemku parc. č. 600/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec
k pozemku parc. č. 600/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
- pozemku parc. č. st. 655 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec
k pozemku parc. č. st. 655 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
- pozemku parc. č. st. 2403 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
k pozemku parc. č. st. 2403 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
- pozemku parc. č. st. 2389 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
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k pozemku parc. č. st. 2389 zastavěná plocha a a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
- pozemku parc. č. st. 1914 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc k pozemku parc. č. st. 1914 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
- pozemku parc. č. st. 2537 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc k pozemku parc.
č. st. 2537 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.,
- části pozemku parc. č. 1347/6 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický
plán na zřízení věcného břemene,
- části pozemku parc. č. 615/13 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický
plán na zřízení věcného břemene,
- části pozemku parc. č. 776/1 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický
plán na zřízení věcného břemene,
- části pozemku parc. č. 1721/72 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí
geometrický plán na zřízení věcného břemene,
- části pozemku parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický
plán na zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
35. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej:
- části pozemku parc. č. 1347/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 1347/16 zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 12 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
- části pozemku parc. č. 615/13 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 1629 zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 5 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
- části pozemku parc. č. 776/1 orná půda (dle GP parc. č. st. 776/40 zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
- části pozemku parc. č. 1721/72 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc,
- části pozemku parc. č. 264/9 zahrada (dle GP parc. č. st. 1889 zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 5 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
- pozemku parc. č. st. 1511/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
- pozemku parc. č. st. 652 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc parc. č. 600/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc,
- pozemku parc. č. st. 655 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc,
- pozemku parc. č. st. 2403 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
- pozemku pozemku parc. č. st. 2389 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc,
- pozemku parc. č. st. 1914 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc,
- pozemku parc. č. st. 2537 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.4.
36. schvaluje
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku
parc. č. 931/6 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický plán na zřízení
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
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37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 931/6 orná půda (dle
GP parc. č. st. 931/11 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
38. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1663 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba budovy bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 44 000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.6.
39. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 343 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Černovír, obec Olomouc,
na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž ve vlastnictví kupujícího, paní
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
40. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/2/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností JTH Holding a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
41. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/5/2013/Hoa mezi statutárním
městem Olomouc a společností JTH Holding a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
42. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJIM/INO/002428/2014/Hrb se společností eg projekt SMETANOVY SADY – DRUHÁ ETAPA,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
43. schvaluje
uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/1/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Hotel LAFAYETTE, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
44. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou křižovatky na místní komunikaci - ul.
Dobnerova a s úpravou navazujících chodníků na pozemcích parc. č. 263/5, parc. č. 590/3
a parc. č. 257/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností IMOS
development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.7.
45. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/8/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Muzeem Olomoucké pevnosti, z.s.
dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
46. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/9/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxx, jako budoucími dárci, dle
důvodové zprávy bod č. 5.9.
47. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavbu komunikace na pozemcích parc. č. 200/26 a parc. č.
200/56, vše orná půda, a na pozemcích parc. č. 255/2, parc. č. 255/10, parc. č. 221/18 a
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parc. č. 221/20, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, s
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxx, jako dárci dle důvodové
zprávy bod č. 5.9.
48. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/8/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 5.10.
49. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJIM/INO/001894/2014/Hrb na stavbu příjezdové účelové komunikace s paní xxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
50. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/4/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Stavitelství Pospíšil s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
51. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/7/2013/Hoa mezi statutárním
městem Olomouc a společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
52. schvaluje
nepodání žaloby o zaplacení částky 84.395,69 Kč vůči xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 5.13.
53. schvaluje
zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 350/2 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec
Olomouc za účelem umístění a užívání zastřešení nad vstupy na budově bez čp/če, tech.
vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 518 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel,
obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 518 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova bez čp/če, tech. vyb, v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 6.1.
54. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 350/2
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc za účelem umístění a užívání zastřešení nad
vstupy na budově bez čp/če, tech. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 518 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 518
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. vyb, v k. ú. Povel,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
55. schvaluje
uzavření dohody o skončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. OMAJ-PR/BVB/001195/2014/Slo ze dne 20. 8. 2014 uzavřené se sdružením Vodovod
Pomoraví, svazek obcí dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
56. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
57. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 573/2, parc. č. 573/3, parc. č. 573/4 a parc.
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č. 1419/2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 573/2 a parc. č. 573/3, vše ostatní
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a umístění a provozovaní zařízení – rozvaděče
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 573/3 ostatní plocha v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
58. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 573/2,
parc. č. 573/3, parc. č. 573/4 a parc. č. 1419/2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc.
č. 573/2 a parc. č. 573/3, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a umístění a
provozovaní zařízení – rozvaděče podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc.
č. 573/3 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
59. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku
parc. č. 68/20 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET
spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
60. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 68/20 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
61. schvaluje
prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu na 1 bytový dům o celkové
kapacitě 12 bytových jednotek vybudovaný na pozemku parc. č. 51/1 ostatní plocha v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle čl. I. odst. 2. bod 1) dohody o novaci a o splátkách
uzavřené dne 26. 10. 2016 s xxxxxxxxxxxxxxxx do 30. 6. 2017.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
doporučuje
ZMO směnit pozemek parc.č. 249/25 trvalý travní porost o výměře 166 m2 a část pozemku
parc.č. 265/5 orná půda (dle GP parc. č. 265/30) o výměře 1 800 m2, vše v k.ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemku parc.
č. 249/3 trvalý travní porost (dle GP parc.č. 249/30) o výměře 1 966 m2, v k.ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx bez cenového doplatku
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 1915/1 a parc.
č. 1915/22 oba ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v rozsahu dle GP
č. 2354-83/2016 , které jsou ve vlastnictví ČR, přičemž právo hospodaření má Ředitelství

9

silnic a dálnic ČR, spočívající v právu užívat pozemky, které zahrnuje právo provozovat,
udržovat a opravovat provedenou stavbu, jakož i právo vstupovat a vjíždět na dotčené
pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a opravami stavby ve prospěch statutárního
města Olomouc na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu stanovenou dle Metodického
pokynu pro činnost Správ ŘSD ve výši 1710,- Kč bez DPH
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Letiště - kanalizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
převzetí majetku dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
majetkoprávnímu odboru převzetí objektu IO 01 do majetku - po realizaci stavby
T:
srpen 2017
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
4.
ukládá
odboru životního prostředí převzetí objektu IO 01.1 do údržby - po realizaci stavby
T:
srpen 2017
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Hasičská zbrojnice Chválkovice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
variantu č. 3 pro dopracování PD dle důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Rozpočtové změny roku 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016
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2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
1. náměstka primátora Martina Majora, JUDr., MBA schvalováním rozpočtových změn roku
2016, které se týkají cizích zdrojů (dotací, příspěvků, darů a grantů) v období od 21. 12. 2016
do 31. 12. 2016
4.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016
dle důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1)
b) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2a)
c) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+kk se xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2b)
d) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2c)
3.
souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
na 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P. Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3)
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc - DPS
dle důvodové zprávy bod 4)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68,
dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 4,
dle předložené důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 64,
dle předložené důvodové zprávy
5.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 4,
dle předložené důvodové zprávy
6.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
7.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 2,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Stanovisko SMOl k projektům sociálního bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
rozhodla
s ohledem na neexistenci zákona o sociálním bydlení nevydávat stanoviska k projektům
sociálního bydlení
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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Dopravní studie OKR

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
zahájit výběrové řízení na zpracování PD dle bodu 5.1. důvodové zprávy
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru investic
3.
ukládá
zahájit výběrové řízení na zpracování PD dle bodu 5.2. důvodové zprávy
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
realizovat stezku pro pěší a cyklisty dle bodu 5.2. důvodové zprávy
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
5.
ukládá
zahájit výběrové řízení na zpracování PD dle bodu 5.3. důvodové zprávy
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru investic
6.
ukládá
dále jednat s dotčenými subjekty o vytvoření náhradního přechodu přes koleje v souladu
s Územním plánem Olomouc
T:
červen 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Elektronický odbavovací systém v MHD

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dále postupovat dle varianty A/ závěru důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat hejtmana Olomouckého kraje a resortního náměstka, do jehož kompetencí spadá
problematika dopravy, o rozhodnutí Rady města Olomouce
T:
10. 1. 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 14.

13

13

Ulice Erenburgova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
řešení dle bodu C této důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic zajistit zpracování PD v rozsahu dle bodu 3 této důvodové zprávy
T:
dle důvodové zprávy
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
odboru investic zařadit do návrhu plánu na rok 2018 realizaci komunikace dle zpracované PD
T:
dle důvodové zprávy
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.

14

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: 16.

15

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.

14
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Javoříčská dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobrovského dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Legionářská dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Tomkova dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici U Sportovní haly dle bodu 5. důvodové
zprávy
7.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Štursova dle bodu 6. důvodové zprávy
8.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Krapkova dle bodu 7. důvodové zprávy
9.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kyselovská dle bodu 8. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.

17

Dodatek č.51 smlouvy s TSMO,a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č.51 ke smlouvě s TSMO,a.s. dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. dle důvodové zprávy
T:
10. 1. 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.

15
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Dodatek č. 14 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh dodatku č. 14 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 14
T:
prosinec 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

19

Dodatek č. 11 ke smlouvě s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh dodatku č. 11 ke smlouvě s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. dle předložené
důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 11
T:
prosinec 2016
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 21.

20

Zpráva o průběhu projektu ISMS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 22.

16

21

Aktualizace odpisových plánů 2016 u PO ( mimo školských
subjektů )

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizaci odpisových plánu majetku roku 2016 PO dle přílohy předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele PO
T:
10. 1. 2017
O:
vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

22

Regionální TV vysílání - smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
primátora SMOl k podpisu smluv dle předložené důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 24.

23

HMO - souhlas zřizovatele s čerpáním rezervního fondu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s čerpáním rezervního fondu dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele PO
T:
10. 1. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

17

24

Organizační záležitosti - "Protikorupční strategie statutárního
města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Protikorupční strategii statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy
s účinností od 1. 1. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 26.

25

Organizační záležitosti - smlouvy o výpůjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi SMOL a Vlastivědným muzeem v Olomouci a smlouvy
o výpůjčce mezi SMOL a Muzeem umění Olomouc dle přiložené důvodové zprávy s účinností
od 1.1.2017 do 31.12.2017
3.
ukládá
tajemníkovi MMOl podepsat smlouvy o výpůjčce
T:
ihned
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 26. 2.

26

Zahraniční kontakty města Olomouce v roce 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený předběžný plán zahraničních kontaktů na rok 2017
3.
schvaluje
účast na zahraničních služebních cestách dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 27.

18

27

Veřejná zakázka č. 16055 - Územní studie veřejných
prostranství v MPR Olomouc „Náměstí Republiky –
Křížkovského – Mariánská – Akademická - Wurmova“ námitka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem Územní studie veřejných prostranství v MPR
Olomouc „Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská – Akademická - Wurmova“
archivní číslo 16055
2.
nevyhovuje
v souladu s ust. § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. námitce stěžovatele proti zrušení
zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Územní studie veřejných prostranství v MPR
Olomouc „Náměstí Republiky – Křížkovského – Mariánská – Akademická - Wurmova“
archivní číslo 16055 z důvodů uvedených v důvodové zprávě
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.

28

Stanovisko pro Ministerstvo financí ČR

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předložené stanovisko
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.

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

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