USNESENÍ
z 77. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 1. 2017
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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním,
pololetním a ročním plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu plnění 24. 1. 2017 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy
- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A), B), C), D) důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to
jednotku č. 513/11, 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 1.390.000,- Kč. Součástí
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5649/185835 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.
ukládá
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit před prodejem předmětné jednotky
č. 513/11 v domě Synkova 11, 13, 15 změnu nájemní smlouvy z doby nájmu určité na dobu
neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
T:
16. 2. 2017
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

4.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/1, byt,
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce
za minimální kupní cenu ve výši 1.290.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je
spoluvlastnický podíl o velikosti 569/18078 na společných částech nemovité věci dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
6.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/2, byt,
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce
za minimální kupní cenu ve výši 1.510.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky
je spoluvlastnický podíl o velikosti 796/18078 na společných částech nemovité věci dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
7.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
8.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/3, byt,
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce
za minimální kupní cenu ve výši 1.580.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky
je spoluvlastnický podíl o velikosti 752/18078 na společných částech nemovité věci dle
důvodové zprávy bod č. 1.4.
9.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
10. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/4, byt,
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce
za minimální kupní cenu ve výši 2.515.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky
je spoluvlastnický podíl o velikosti 1304/18078 na společných částech nemovité věci dle
důvodové zprávy bod č. 1.5.
11. schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
12. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/102,
jiný nebytový prostor, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc.
č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné
elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 6.920.000- Kč. Součástí předmětné
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 3201/18078 na společných částech nemovité věci
dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
13. schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
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14. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/104,
ateliér, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné
elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.515.000- Kč. Součástí předmětné
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 865/18078 na společných částech nemovité věci
dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
15. schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
16. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 240/2 zahrada o výměře 211 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
17. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 240/2 zahrada o výměře 105 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
18. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 240/2 zahrada o výměře 367 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
19. nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků Na Střelnici 335/4 a 336/6,Olomouc-Lazce o prominutí úhrady
bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 240/2 zahrada o výměře 367 m2
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve výši 5,- 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, a to za 3 roky zpětně ke dni předcházejícímu dni nabytí
účinnosti nájemní smlouvy uzavírané se Společenstvím vlastníků Na Střelnici 335/4
a 336/6,Olomouc-Lazce dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
20. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
21. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 487/4 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
22. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/6 ostatní plocha o výměře 104 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
23. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/15 ostatní plocha
o výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
24. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 28 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
25. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 30 m2 a část pozemku
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parc. č. 390/9 o výměře 17 m2, obě v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.13.
26. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
27. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 17 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
28. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 13 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
29. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 1198 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
30. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1975/3 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.14.
31. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení ve výši
521.352,- Kč s příslušenstvím proti xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.15.
T:
7. 3. 2017
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
32. schvaluje
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 180/7 orná půda a část pozemku parc. č. 180/8
orná půda o výměře 5 357 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxxxx. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.2.
33. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku par. č. 180/8 o výměře 2 671 m2
a pozemku parc. č. 680/3 trvalý travní porost, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
34. schvaluje
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 180/8 orná půda o výměře 2 671 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za
pozemky parc. č. 1736/25 orná půda, parc. č. 1736/31 orná půda, parc. č. 1736/33 orná půda
a parc. č. 1736/55 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
paní xxxxxxxxxxxxx. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po zpracování
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
35. schvaluje
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 14 ostatní plocha o výměře 2 155 m2 v k. ú.
Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví Sportovní ho klubu Lošov, z.s. za pozemek parc. č. 1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 511 m2 a část pozemku parc. č. 2/1 zahrada o výměře
cca 1 214 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc.
Výměry částí pozemků budou upřesněny po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
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36. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 2/1 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú.
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
37. schvaluje
předběžný záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 části pozemku parc. č. 62
zahrada o výměře 13 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude
upřesněna po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
38. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 214/2 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 3 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
39. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 614/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 614/30 ostatní
plocha) o výměře 23 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
40. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1201/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
41. revokuje
usnesení RMO ze dne 20. 12. 2016, bod programu 3, bod 4.7. ve věci doporučení ZMO
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. 2.9.
42. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 343 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
43. schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 987/1 ostatní plocha o výměře 2 136 m2 a parc. č.
987/67 ostatní plocha o výměře 350 m2 a pozemek parc. č. 939/25 ostatní plocha o výměře
36 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
44. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu č. OMAJ-PR/NAJ/001976/2015/Mlc ze dne 29. 9. 2015
uzavřenou s panem xxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č.
841/129 ostatní plocha o výměře 126 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou smlouvy
o nájmu by mělo dojít ke snížení výše nájemného z 23 436,- Kč bez DPH/rok na 15 624,- Kč
bez DPH/rok, kdy ke stanovené výši nájemného bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
45. revokuje
usnesení RMO ze dne 13. 9. 2016 bod programu č. 2., bod č. 3.9. důvodové zprávy, ve věci
schválení pachtu částí pozemků parc. č. 383/1 orná půda o výměře 458 m2 a parc. č. 440/3
ostatní plocha o výměře 50 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
46. schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 383/1 orná půda o výměře 164 m2 a parc. č.
440/3 ostatní plocha o výměře 44 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.12.
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47. schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016
uzavřenou se Zemědělským družstvem Unčovice spočívající v propachtování další části
pozemku parc. č. 1571 orná půda o výměře 56 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka
nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
48. schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu ze dne 29. 2. 2012 uzavřenou se společností Bartoň
a Partner s.r.o., jejímž předmětem je nájem budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích
parc. č. st. 433/6 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 435/9 zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít
k prodloužení doby nájmu z 28. 2. 2017 na 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
49. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 449/6 vodní plocha o výměře 99 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu Povodí
Moravy, s.p. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
50. schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh uzavřené dne 30. 12. 2015
ve znění dodatků č. 1 až č. 3 se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající
v propachtování dalších částí pozemků, a to částí pozemků parc. č. 3049/1 lesní pozemek
o výměře 2 931 m2, parc. č. 3049/3 lesní pozemek o výměře 6 528 m2, parc. č. 3263 ostatní
plocha o výměře 13 m2, parc. č. 800 lesní pozemek o výměře 567 m2, vše v k. ú. Huzová,
obec Huzová, parc. č. 346/2 lesní pozemek o výměře 436 m2, parc. č. 346/3 lesní pozemek
o celkové výměře 1 550 m2, parc. č. 346/8 lesní pozemek o výměře 2 m2, parc. č. 346/9 lesní
pozemek o výměře 1 385 m2, parc. č. 348/2 lesní pozemek o výměře 17 m2, parc. č. 897/2
ostatní plocha o celkové výměře 201 m2, parc. č. 898 ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č.
899 ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v k. ú. Dalov, obec Šternberk, jejichž součástí
je lesní cesta Berounka dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
51. schvaluje
udělení souhlasu společnosti Lesy města Olomouce, a.s. s provedením rekonstrukce lesní
cesta Berounka, která je součástí částí pozemků parc. č. 3049/1 lesní pozemek o výměře
2 931 m2, parc. č. 3049/3 lesní pozemek o výměře 6 528 m2, parc. č. 3263 ostatní plocha o
výměře 13 m2, parc. č. 800 lesní pozemek o výměře 567 m2, vše v k. ú. Huzová, obec
Huzová, parc. č. 348/2 lesní pozemek o výměře 17 m2, parc. č. 346/8 lesní pozemek
o výměře 2 m2, parc. č. 346/2 lesní pozemek o výměře 436 m2, parc. č. 346/3 lesní pozemek
o celkové výměře 1 550 m2, parc. č. 346/9 lesní pozemek o výměře 1 385 m2, parc. č. 897/2
ostatní plocha o celkové výměře 201 m2, parc. č. 898 ostatní plocha o výměře 5 m2 a parc. č.
899 ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v k. ú. Dalov, obec Šternberk, se způsobem
odepisování a vypořádání jejího technického zhodnocení dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
52. schvaluje
prohlášení o obhospodařování pozemků parc. č. 3049/1 lesní pozemek, parc. č. 3049/3 lesní
pozemek, parc. č. 3263 ostatní plocha, parc. č. 800 lesní pozemek, vše v k. ú. Huzová, obec
Huzová, parc. č. 348/2 lesní pozemek, parc. č. 346/8 lesní pozemek, parc. č. 346/2 lesní
pozemek, parc. č. 346/3 lesní pozemek, parc. č. 346/9 lesní pozemek, parc. č. 897/2 ostatní
plocha, parc. č. 898 ostatní plocha, parc. č. 899 ostatní plocha, vše v k. ú. Dalov, obec
Šternberk společností Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
53. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 487/1 orná půda o výměře
14,1 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha
o výměře 21,1 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc se společností PROJEKT WELLNEROVA
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s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
54. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 487/71 orná půda o výměře 14,1 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc a části pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 21,1 m2 v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI GENERÁLA PÍKY
319/14, OLOMOUC a SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI
GENERÁLA PÍKY 323/14a, OLOMOUC bod č. 3.3.
55. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře
6 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc se společností PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.4.
56. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 1023 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NA ULICI GENERÁLA PÍKY
319/14, OLOMOUC bod č. 3.4.
57. revokuje
usnesení RMO ze dne 20. 12. 2016, bod programu 3, bod 3.4. důvodové zprávy ve věci
schválení nájmu 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 č. 3.5.
58. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 85 m2, pozemku parc. č. 1045/20 ostatní
plocha o výměře 6 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 OlomoucČernovír se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
59. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 1584 zahrada o výměře 455 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
60. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJPRAV/2549/1996/Ge ze dne 26. 11. 1996 s paní
xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
61. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 247/24 trvalý travní porost o výměře 88 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
62. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/3/2011/Plh uzavřené dne 16. 2. 2011
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
63. schvaluje
nájem prostoru o výměře 35 m2 v 1. NP budovy č. p. 239, obč. vyb., která je součástí
pozemku parc. č. 235 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
64. schvaluje
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 6 m2 vyznačené pod číslem 21 na pozemcích
parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná plocha a nádvoří
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v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti Eduard Holánek s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.10.
65. schvaluje
nájem prostoru - parkovacího místa č. 13 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 484, obč.
vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
66. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti CAR CITON s. r. o. o prodej částí pozemků parc. č. 616/8 ostatní plocha
o výměře 31 m2 a parc. č. 447/29 ostatní plocha o výměře 30 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
67. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 616/8 ostatní plocha o
výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
68. schvaluje
postup dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
69. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti SILO TOWER, s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 447/29 ostatní
plocha o výměře 30 m2 a parc. č. 447/26 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
70. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti TEPLOTECHNA Olomouc, inženýring, spol. s r.o. o prodej části pozemku
parc. č. 79/5 ostatní plocha o výměře 463 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
71. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 573 ostatní plocha v k. ú. Radíkov
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
72. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1721/29 ostatní plocha
o výměře 141 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
73. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 290/63 ostatní plocha, parc. č.
292/3 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 290/79 ostatní plocha o výměře 1 702 m2, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
74. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 149/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího,
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 417,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
75. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 611/4 zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, manželům
xxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 272.420,- Kč
důvodové zprávy bod č. 4.8.
76. souhlasí
s postoupením smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/6/2009/Hoa
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z pana xxxxxxxxxxxxx na pana xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
77. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/6/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 5.1.
78. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 150
se společností eg projekt SMETANOVY SADY – DRUHÁ ETAPA, s.r.o. jako budoucím
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
79. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodního řadu DN 150 a splaškové
kanalizace DN 300 a DN 500 budované v rámci stavby „Komerční a bytová výstavba
Olomouc - Šibeník“ se společností JTH Holding a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
80. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se zpevněním stávající účelové komunikace
na pozemku parc. č. 1033 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc s manžely
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
81. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 100
na pozemcích parc. č. 614/1, parc. č. 615, parc. č. 158/5, parc. č. 158/6, parc. č. 614/2 a parc.
č. 165/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se společností
TRNY s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
82. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodní řad
DN 100 se společností TRNY s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
83. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se zpevněním stávající účelové komunikace
na pozemku parc. č. 370 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc, s panem xxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
84. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu DN 80 na pozemcích parc. č. 106, parc. č.
259/1 a parc. č. 259/3, vše ostatní plocha v k. ú. Grygov, obec Grygov, s panem
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
85. schvaluje
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 s č.p. 799, 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.
86. schvaluje
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/40 ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
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87. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN
na pozemcích parc. č. 58/1, parc. č. 541/1 a parc. č. 541/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
88. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 300/1 orná půda, parc. č. 300/3 ostat. pl., parc. č. 300/4 orná půda,
parc. č. 300/6 orná půda, parc. č. 307/4 trvalý travní porost, parc. č. 310 trvalý travní porost,
parc. č. 593/1 ostat. pl., parc. č. 715/8 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
89. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
90. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.6.
91. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 744 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
92. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 744 ostatní plocha v k. ú. Radíkov
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.7.
93. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 34/8, parc. č. 102/3, parc. č. 202/1, parc. č. 205, parc. č. 210/1, parc. č. 210/9, parc. č.
210/10, parc. č. 210/28 a parc. č. 242, vše ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, parc.
č. 116/15 zahrada, parc. č. 97/1, parc. č. 97/3, parc. č. 98/5, parc. č. 98/6, parc. č. 98/16,
parc. č. 98/17, parc. č. 116/5, parc. č. 116/17, parc. č. 116/32 a parc. č. 116/33, vše ostatní
plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.8.
94. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 34/8, parc. č. 102/3, parc. č. 202/1, parc. č.
205, parc. č. 210/1, parc. č. 210/9, parc. č. 210/10, parc. č. 210/28 a parc. č. 242, vše ostatní
plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, parc. č. 116/15 zahrada, parc. č. 97/1, parc. č. 97/3,
parc. č. 98/5, parc. č. 98/6, parc. č. 98/16, parc. č. 98/17, parc. č. 116/5, parc. č. 116/17, parc.
č. 116/32 a parc. č. 116/33, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
95. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování parovodní přípojky na pozemcích parc. č.
1721/1, parc. č. 1721/28, parc. č. 1721/29, parc. č. 1721/30, parc. č. 1721/31, parc. č.
1721/39 a parc. č. 1721/40, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
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ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
96. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 645/2 a parc. č. 645/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
97. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/001748/2014/Slo uzavřené dne 2. 9. 2014 se společností MERIT GROUP a.s.,
kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezené
rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 16. 2. 2017 na 16. 2. 2022
a k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 16. 6.
2017 na 16. 6. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
98. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/001973/2014/Slo uzavřené dne 24. 10. 2014 se společností MERIT GROUP a.s.,
kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezené
rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 16. 2. 2017 na 16. 2. 2022
a k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 16. 6.
2017 na 16. 6. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
99. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/001533/2014/Slo uzavřené dne 23. 7. 2014 se společností MERIT GROUP a.s.,
kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezené
rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 16. 2. 2017 na 16. 2. 2022
a k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 16. 6.
2017 na 16. 6. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
100. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/001519/2014/Slo uzavřené dne 23. 7. 2014 se společností MERIT GROUP a.s.,
kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezené
rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 16. 2. 2017 na 16. 2. 2022
a k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 16. 6.
2017 na 16. 6. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
101. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/001515/2014/Slo uzavřené dne 23. 7. 2014 se společností MERIT GROUP a.s.,
kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezené
rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 16. 2. 2017 na 16. 2. 2022
a k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 16. 6.
2017 na 16. 6. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
102. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/001810/2014/Slo uzavřené dne 2. 9. 2014 se společností MERIT GROUP a.s.,
kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezené
rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 16. 2. 2017 na 16. 2. 2022
a k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 16. 6.
2017 na 16. 6. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 6.11.

11

103. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/001205/2014/Slo uzavřené dne 21. 7. 2014 se společností MERIT GROUP a.s.,
kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezené
rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 16. 2. 2017 na 16. 2. 2022
a k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 16. 6.
2017 na 16. 6. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
104. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/001830/2014/Slo uzavřené dne 2. 9. 2014 se společností MERIT GROUP a.s.,
kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezené
rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 16. 2. 2017 na 16. 2. 2022
a k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 16. 6.
2017 na 16. 6. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem „17. listopadu – rekonstrukce vodovodu“
na částech pozemků dle situačního zákresu parc. č. 124/31, ostatní plocha o výměře 1 476
m2, parc. č. 124/19, ostatní plocha o výměře 109 m2 a parc. č. 124/1, ostatní plocha
o výměře 8 300 m2, vše k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví
Olomouckého kraje, právo hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace ve prospěch statutárního města Olomouc bezúplatně
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem „Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova –
úprava křižovatky“ na částech pozemků parc.č. 1028/20, parc.č. 1028/19, parc.č. 1026/21 vše
ostatní plocha v k.ú. Řepčín, obec Olomouc dle situačního zákresu, které jsou ve vlastnictví
Olomouckého kraje, s právem hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu neurčitou a bezúplatně
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem „Tř. Míru – Neředínská – úprava
křižovatky“ na částech pozemků parc.č. 540/2, parc.č. 540/37, parc.č. 540/41, parc.č. 540/42,
parc.č. 540/43, parc.č. 540/44 vše ostatní plocha, v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle
situačního zákresu, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření
se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu
neurčitou a bezúplatně

12

5.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem „Na Vozovce – rekonstrukce kanalizace
a vodovodu“ na pozemku parc. č. 328/4, ostatní plocha o výměře 178 m2, k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxx (podíl 9/24), xxxxxxxxxxxx (podíl
9/24) a xxxxxxxxxxxxxx (podíl 6/24), ve prospěch statutárního města Olomouc bezúplatně
6.
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci investiční akce
„Lošov, Liškovská – rekonstrukce komunikace“ na pozemcích parc. č. 238, parc. č. 235, parc.
č. 239 a parc. č. 224/1 vše ostatní plocha v k.ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví SMOl
o délce výkopu přibližně 55 m za cenu 135.641,- Kč bez DPH se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 16156 - Zelená brána města Olomouce námitka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odmítá
námitku stěžovatele proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.

5

Uvedení do provozu software PAVEZA

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uvedení do provozu software PAVEZA pro všechny odbory MMOl dle harmonogramu
uvedeného v DZ
3.
ukládá
vedoucím odborů vyčlenit potřebný počet referentů, kteří se účastní zaškolení a poté budou
v systému pracovat
T:
7. 2. 2017
O:
vedoucí odborů
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.
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6

Veřejná zakázka č. 16153 - Ulice 1. máje - rekonstrukce
tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí II. - zadání
(ORG 4781)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 3.

7

V Hlinkách - malá parkoviště

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
převzetí majetku odborem správy městských komunikací a MHD
prostředí dle důvodové zprávy

a odborem životního

3.
ukládá
převzetí parkoviště a chodníků do majetku a správy odboru správy městských komunikací
a MHD po realizaci stavby
T:
září 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
4.
ukládá
převzetí výsadby keřů na základě uzavřené smlouvy o následné péči do údržby odboru
životního prostředí - po realizaci stavby
T:
září 2017
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

8

Kasárna Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
znění žádosti dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
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3.
schvaluje
další postup dle bodu 3. důvodové zprávy
T:
květen 2017
O:
vedoucí odd. hospodářského rozvoje
Předložil:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 7.

9

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje zveřejnění záměru
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt:
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc - DPS
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx , tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, U Hradeb 2, Olomouc
Charita Olomouc, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
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d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc, byt č. 8 - na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d), 2 b)
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc, byt č. 12
dle důvodové zprávy bod 2 a)
3.
bere na vědomí
vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady v období 7-12/2016 dle důvodové zprávy bod
3)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

10

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2,
dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 64,
dle předložené důvodové zprávy
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

11

Interní
postupy
Statutárního
města
Olomouce
Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované
územní investice Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci
Integrované územní investice Olomoucké aglomerace ve verzi 1.1 dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

12

Jeremenkova - cyklostezka, Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo
117D03B000070 z IROP pro období 2014-2020 na realizaci projektu s názvem "Jeremenkova
od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD,, cyklostezka"
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

Parkovací systém na sv. Kopečku - projektový záměr

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
projektový záměr Parkovací systém na sv. Kopečku jako přílohu žádosti o dotaci
z Operačního programu doprava 2014-2020
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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14

Dopravní řídící ústředna - projektový záměr

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
projektový záměr Dopravní řídící ústředna jako přílohu žádosti o dotaci z Operačního
programu Doprava 2014-2020
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

15

ZŠ Mozartova - hřiště - Nadace ČEZ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
podání žádosti o příspěvek z Nadace ČEZ z grantového řízení Oranžové hřiště
3.
souhlasí
s návrhem dalšího postupu dle bodu 3. důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Týneček - Chválkovice, komunikace pro pěší a cyklisty Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační
č. 117D03B000037 z IROP pro období 2014 - 2020 na realizaci projektu s názvem "Týneček Chválkovice, komunikace pro pěší a cyklisty"
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

17

Revitalizace části hřbitova na Nové Ulici ve prospěch parku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
studii "Revitalizace hřbitova na Nové Ulici ve prospěch parku" s variantou dostavby hřbitovní
zdi ve variantě C/ v rozsahu dle diskuse RMO
3.
ukládá
odboru investic pokračovat v pořizování navazujících stupňů projektové dokumentace
T:
červenec 2017
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.

18

SMS parkování

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
sjednocení zóny placeného parkování a navýšení ceny za krátkodobé parkování
na 30 Kč/hod. a zrušení doby max. 2 hodin parkování v zóně placeného parkování
3.
ukládá
připravit aktualizaci Nařízení SMOl č. 5/2016 o placeném parkování v Olomouci včetně
ceníku
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4.
schvaluje
modernizaci parkovacích automatů dle bodu 5.2. předložené důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Veřejná zakázka č. 17003 - SMS platby za parkování - zahájení,
komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „SMS platby
za parkování“ evidenční číslo: 17003
3.
ustavuje
komisi ve složení dle důvodové zprávy
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4.
pověřuje
náměstka RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 20. 1.
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Návrh na modernizaci areálu Plaveckého stadionu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s realizací investic v areálu Plaveckého stadionu v Olomouci dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
společnost Olterm & TD Olomouc, a. s., realizací investic dle předložené důvodové zprávy
T:
prosinec 2017
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Opravy komunikací 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výběr oprav určených k realizaci v roce 2017 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru správy městských komunikací a MHD zajistit v roce 2017 realizaci RMO vybraných
oprav
T:
září 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
4.
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu Olomouckého kraje "Podpora výstavby
a oprav cyklostezek" na akci Jílová - smíšená stezka
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5.
pověřuje
odbor investic k vyřízení dotace na akci Jílová - smíšená stezka
T:
16. 2. 2017
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 22.
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Opravy mostů a zastávek 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
realizaci oprav lávek a zastávky MHD dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 23.
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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: 24.
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Karty typu D

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

22

25

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Rooseveltova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Libušina dle bodu 2. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 26.
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Program Evropské město sportu 2017 + rozpočet

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
program sportovně společenských akcí v rámci Evropského města sportu v r. 2017
i s rozpočtem dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů realizovat akce dle důvodové zprávy
T:
7. 2. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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Lošov hráz - další postup

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším postupem dle důvodové zprávy
3.
ukládá
postupovat dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2017
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
individuální dotace v oblasti cestovního ruchu včetně rozpočtových změn dle upravené
přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
7. 2. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

29

Zpráva o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných
hasičů statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předkládat návrhy finančního zajištění provozních potřeb v roce 2018 u jednotek SDH SMOl
v položkovém členění a výši úrovně roku 2017 s nárůstem ve vztahu k růstu cen a dalších
cenových vlivů
T:
září 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
3.
ukládá
předložit zprávu o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města
Olomouce za rok 2017
T:
únor 2018
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Požární hlásiče a detektory pro osoby s tělesným postižením

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr darování požárních hlásičů a detektorů dle důvodové zprávy

24

3.
pověřuje
vyhodnotit a sumarizovat dotazníky zájemců o požární hlásiče a detektory dle důvodové
zprávy
T:
květen 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
4.
ukládá
předložit RMO seznam žadatelů ke schválení dle důvodové zprávy
T:
květen 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 31.
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Prevence kriminality

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
informace z dotazníkového šetření „Potřeby občanů v oblasti prevence kriminality
v Olomouci“, dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
3.
souhlasí
s návrhem Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2017 dle příloh č. 1, č. 2,
č. 3 důvodové zprávy
4.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrh Programu prevence kriminality města
Olomouce na rok 2017
T:
zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
5.
ukládá
podat žádost o poskytnutí dotace na Program prevence kriminality města Olomouce
na rok 2017 do 31. 1. 2017
T:
7. 2. 2017
O:
vedoucí odboru sociálních věcí
6.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl včetně rozpočtových změn u žádostí do 50 000 Kč,
dle přílohy č. 5 důvodové zprávy
7.
souhlasí
s poskytnutím dotací z rozpočtu SMOl včetně rozpočtových změn u žádostí nad 50 000 Kč,
dle přílohy č. 5 důvodové zprávy
8.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotací z rozpočtu
SMOL u projektů - žádostí nad 50 000 Kč
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru

25

9.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací důvodové zprávy a v souladu s Vnitřním předpisem
o poskytování dotací z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 5
T:
21. 3. 2017
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

32

Kontrola hospodaření u Hřbitovů města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
ukládá
řediteli HMOl přijmout konkrétní nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při kontrole a podat vedoucímu odboru interního auditu a kontroly MMOl písemnou zprávu
o jejich odstranění v termínu do 31. 1. 2017.
T:
7. 2. 2017
O:
ředitel Hřbitovů města Olomouce
3.
ukládá
řediteli HMOl vytvořit nový systém vnitřních směrnic organizace a vyřešit ve spolupráci
se zřizovatelem rozdělení činností na hlavní a doplňkovou a podat o postupu řešení těchto
nedostatků vedoucímu odboru interního auditu a kontroly MMOl písemnou zprávu v termínu
do 30. 6. 2017.
T:
21. 3. 2017
O:
ředitel Hřbitovů města Olomouce
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 33.
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Kontrola hospodaření s majetkem u ZŠ Mozartova 48 Olomouc
v roce 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 34.
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34

Analýza a hodnocení rizik statutárního města Olomouce za rok
2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
provést interní opatření k eliminaci působení rizik zařazených dle Analýzy a hodnocení rizik
Statutárního města Olomouce za rok 2016 ve skupině "Aktuálně vysoká úroveň rizik"
T:
září 2017
O:
vedoucí odborů
ředitelé příspěvkových organizací
3.
ukládá
aktualizovat Analýzu a hodnocení rizik Statutárního města Olomouce za rok 2017
T:
ročně
O:
vedoucí odborů
ředitelé příspěvkových organizací
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 35.

35

Návrh plánu kontrolní činnosti odboru interního auditu
a kontroly na rok 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
upravený Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2017
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 36.

36

Administrace dotovaných investičních akcí před vydáním
Rozhodnutí o poskytnutí dotace

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

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 SK Sigma Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
uděluje
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., IČ:61974633, Legionářská 1165/12, 771 00 Olomouc
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
a žebrání na veřejných prostranstvích na fotbalová utkání Fotbalové národní ligy v termínech
10.3.2017, 31.3.2017, 14.4.2017, 22.4.2017, 28.4.2017, 10.5.2017 a 20.5.2017, vždy v době
od 12:00 - 23:00 hodin
3.
ukládá
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP
T:
7. 2. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.

38

Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Vnitřního předpisu
o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 4 "Vnitřního předpisu o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 40.
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Organizační záležitosti - organizační změny v odboru investic
Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změny v odboru investic dle předložené důvodové zprávy s účinností
od 1. 2. 2017
3.
schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2017
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Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 40. 1.
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Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zadávání veřejných
zakázek statutárního města Olomouce a jeho příspěvkových
organizací"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce a jeho
příspěvkových organizací" dle upravené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 40. 3.
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Stanovení termínů konání RMO a ZMO ve 2. čtvrtletí roku 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
termíny konání jednání RMO a ZMO ve 2. čtvrtletí roku 2017 dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 41.
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Různé – výzva 09

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
Ihned postupovat dle bodu 2.předložené důvodové zprávy
T:
16. 2. 2017
O:
vedoucí odboru informatiky
vedoucí odboru evropských projektů
vedoucí právního odboru
3.
ukládá
informovat RMO o průběhu dalších řízení
T:
čtvrtletně
O:
vedoucí právního odboru
vedoucí odboru informatiky
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Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 42.
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Různé – výkon exekučního rozhodnutí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
odložit výkon rozhodnutí do vydání pravidel ke krytí výkonu rozhodnutí dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 42. 1.
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Dodatek č. 13 - 2017 ke Smlouvě k zajištění péče o parky,
rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci mezi SMOl
a VFO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
Dodatek č. 13 - 2017
3.
ukládá
podepsat Dodatek č. 13 - 2017
T:
7. 2. 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 43.
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MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle návrhu na řešení dle důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 44.
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Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
souhrnnou ústní informaci z jednání o stabilizaci provozně finanční situace v SK Sigma
Olomouc, a.s. a dále o vstupu strategického partnera do SK Sigma Olomouc, a.s.
2.
ukládá
primátorovi města svolat pracovní jednání v termínu 13.2.2017 k problematice stabilizace
finanční situace v SK Sigma Olomouc, a.s. a ke vstupu strategického partnera do SK Sigma
Olomouc, a.s., za účasti 2 zástupců z každého volebního uskupení zastoupeného v ZMO
T:
16. 2. 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 45.

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

RNDr. Ladislav Šnevajs, v.r.
náměstek primátora
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