USNESENÍ
z 79. schůze Rady města Olomouce, konané dne 16. 2. 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 a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 16.2.2017 dle části A/ upravené
důvodové zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B/ důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A/ důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B/ důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 296/33 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
Společenství pro dům Polívkova 42, 44, 46, Olomouc za kupní cenu ve výši 1 590 000,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 1975/3 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 54.987,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 6/11 shora uvedeného pozemku panu
xxxxxxxxxxxxxi za kupní cenu 29.993,- Kč a ideální podíl o velikosti 5/11 shora uvedeného
pozemku xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 24.994,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky paní xxxxxxxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 434 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.

4.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 121/2 ostatní plocha o celkové výměře 30 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu zahrady uzavřené dne 27. 1. 2010 s paní
xxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
7.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 487/4 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
8.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/6 ostatní plocha o výměře 104 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
9.
ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit podání odvolání do výroku II. a III. usnesení Okresního
soudu v Olomouci sp. zn. 15 C 419/2012 ze dne 2. 2. 2017 o úhradě nákladů řízení dle
upravené důvodové zprávy bod č. 1.8.
T:
7. 3. 2017
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
10. trvá
na svém usnesení ze dne 24. 1. 2017 bod 2 část 31 ve věci uložení odboru majetkoprávnímu
zajistit podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 521.352,- Kč
s příslušenstvím proti xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené důvodové zprávy bod 1.8.
11. schvaluje
záměr prodat části pozemku parc. č. 111/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 111/7 díly „a“, „b“
ostatní plocha) o celkové výměře 7 m2 a část pozemku parc. č. 111/6 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 111/7 díl „c“) o výměře 10 m2, oba v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.2.
12. schvaluje
záměr změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-PR/BKS/000050/2015/Slo ze dne
23. 2. 2015, uzavřenou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je prodej částí
pozemků parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 687 m2, parc. č. 316/1 orná
půda (dle GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2 a parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“
zahrada) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě by mělo dojít k prodloužení termínu prodeje z po vydání změny územní plánu
umožňující výstavbu rodinného domu na předmětných pozemcích, nejpozději do 31. 3. 2017
na po vydání změny územní plánu umožňující výstavbu rodinného domu na předmětných
pozemcích, nejpozději do 31. 12. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
13. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu č. OMAJ-PR/NAJ/001482/2014/Plh ze dne 1. 7. 2014
uzavřenou s panem xxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 803/5
zahrada o výměře 787 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo
dojít k pronájmu části dalšího pozemku, a to části pozemku parc. č. 803/3 orná půda
o výměře 31 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
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14. schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/000709/2016/Mlc ze dne 31. 3. 2016
ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č.
22/2 ostatní plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Změnou
nájemní smlouvy by mělo dojít k přistoupení dalších nájemců, pana xxxxxxxxxxxxxxx a pana
xxxxxxxxxxxxxxxxx, k této smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 1444/8 orná půda o výměře 3 241
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx za část
pozemku parc. č. 518/1 zahrada o výměře 428 m2 a pozemek parc. č. 521 zahrada o výměře
1067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o směnu částí pozemku parc. č. 1444/8 orná půda (dle GP
parc. č. 1444/20) orná půda o výměře 612 m2 a parc. č. 1444/21 orná půda o výměře
727 m2) o celkové výměře 1339 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
pana xxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 518/1 zahrada o výměře 428 m2 a pozemek
parc. č. 521 zahrada o výměře 1067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada a parc. č. 521
zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
18. nevyhovuje
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o pacht pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2
a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.6.
19. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1678/32 orná půda o výměře 5 755 m2 a část
pozemku parc. č. 1678/34 orná půda o výměře 40 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
20. schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 790/3 zahrada o výměře 114 m2, parc. č. 846/1
zahrada o výměře 177 m2 a parc. č. 735/27 ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
21. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
22. schvaluje
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 6 m2 vyznačené pod číslem 22
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
23. schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 29.12.2008, ve znění dodatku č. 1
ze dne 1.8.2011, uzavřenou se společností ORE-institut, o.p.s., jejímž předmětem jsou
prostory sloužící podnikání o celkové výměře 74,71 m2 ve 3. NP budovy č.p. 194, bydlení,
Dolní náměstí č.o. 7, která je součástí pozemku parc. č. st. 615 zast. plocha a nádvoří, v k. ú.
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Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke snížení
nájemného z 107.988,- Kč bez DPH/rok na 54.000,- 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.
24. nevyhovuje žádosti
společnosti ORE-institut, o.p.s. o snížení nájemného v prostorech sloužících podnikání
o celkové výměře 74,71 m2 ve 3. NP budovy č.p. 194, bydlení, Dolní náměstí č.o. 7, která je
součástí pozemku parc. č. st. 615 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc na 22.413,- Kč bez DPH, 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.
25. schvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. st. 380/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 39 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za období od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016 ve výši 2 469,- Kč statutárním městem Olomouc ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
26. schvaluje
stanovení poměrné části výnosu z předmětu pachtu za rok 2016 v souladu s čl. III. pachtovní
smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až
č. 4 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. ve výši 30.000.000,- Kč bez DPH
dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
27. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 138/21 vodní plocha o výměře 549 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve vlastnictví České Republiky s právem hospodařit s majetkem státu Povodí
Moravy, s.p. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
28. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu - oprava stavby "Lávka pro pěší přes Mlýnský potok
od tržnice k Sokolovně v Olomouci" na pozemku parc. č. 103/7 ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví spolku TJ Lokomotiva Olomouc z.s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
29. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 77/2 vodní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
a části pozemku parc. č. 138/1 vodní plocha o výměře 213 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu Povodí
Moravy, s.p. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
30. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu - oprava stavby "Lávka pro pěší přes Mlýnský potok
z ul. Dobrovského do ul. Václava III. v Olomouci" na pozemku parc. č. 267 zahrada v k. ú.
Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.4.
31. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Oprava chodníku v ul. Lipenská" na pozemku parc.
č. 824/62 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 3.5.
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32. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu – oprava stavby "Lávka pro pěší přes Mlýnský potok
u Sportovní haly v Olomouci" na pozemku parc. č. 84/13 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc ve vlastnictví spolku TJ MILO Olomouc, z.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
33. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/20/2013/Hr ze dne 1. 8. 2013 uzavřené
s paní xxxxxxxxxxxxxxx (původně s panem xxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxx) jako
pronajímateli dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
34. schvaluje
nájem pozemku parc. č. 276/6 zahrada o výměře 146 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle
upravené důvodové zprávy bod č. 3.7.
35. souhlasí
s využitím pozemku parc. č. 532/1, ostatní plocha, o výměře 3485 m2 a části pozemku parc.
č. 531/1, ostatní plocha, o výměře 2500 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc
pro pořádání akce Dřevorubecké závody Svatý Kopeček – Třetí ročník, za podmínek
dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
36. schvaluje
poskytnutí jako výpůjčky pozemků parc. č. 1297/7 trvalý travní porost o výměře 9000 m2,
parc. č. 1297/8 trvalý travní porost o výměře 3039 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
parc. č. 809/226 vodní plocha o výměře 5789 m2, parc. č. 919/1 trvalý travní porost o výměře
2438 m2, parc. č. 928 trvalý travní porost o výměře 3961 m2, parc. č. 933 trvalý travní porost
o výměře 2966 m2, parc. č. 930 trvalý travní porost o výměře 974 m2, parc. č. 948 trvalý
travní porost o výměře 2175 m2, parc. č. 949 trvalý travní porost o výměře 1904 m2, parc. č.
954 trvalý travní porost o výměře 477 m2, parc. č. 955 trvalý travní porost o výměře 659 m2,
parc. č. 957 trvalý travní porost o výměře 1039 m2, parc. č. 958 trvalý travní porost o výměře
690 m2, parc. č. 959/1 trvalý travní porost o výměře 991 m2, parc. č. 961/1 trvalý travní
porost o výměře 1319 m2, parc. č. 965/1 trvalý travní porost o výměře 6846 m2, parc. č.
965/3 trvalý travní porost o výměře 205 m2, parc. č. 974/1 trvalý travní porost o výměře
3598 m2, parc. č. 974/2 trvalý travní porost o výměře 336 m2, parc. č. 975/1 trvalý travní
porost o výměře 3206 m2, parc. č. 975/2 trvalý travní porost o výměře 203 m2, parc. č. 978
trvalý travní porost o výměře 6015 m2, parc. č. 980 trvalý travní porost o výměře 6682 m2,
parc. č. 1012/1 trvalý travní porost o výměře 3165 m2, parc. č. 1012/2 trvalý travní porost
o výměře 2850 m2, parc. č. 1013/1 trvalý travní porost o výměře 2980 m2, parc. č. 1013/2
trvalý travní porost o výměře 1973 m2, parc. č. 1014/1 trvalý travní porost o výměře 3849 m2,
parc. č. 1014/2 trvalý travní porost o výměře 1240 m2, parc. č. 1015/1 trvalý travní porost
o výměře 3371 m2, parc. č. 1015/2 trvalý travní porost o výměře 499 m2, vše v k. ú. Černovír,
obec Olomouc, parc. č. 297 ostatní plocha o výměře 1517 m2 v k. ú. Hlušovice, obec
Hlušovice spolku SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
37. schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015,
ve znění dodatků č. 1 až č. 4, uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající
ve vyjmutí pozemků parc. č. 1297/7 trvalý travní porost o výměře 9000 m2, parc. č. 1297/8
trvalý travní porost o výměře 3039 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 809/226
vodní plocha o výměře 5789 m2, parc. č. 919/1 trvalý travní porost o výměře 2438 m2, parc.
č. 928 trvalý travní porost o výměře 3961 m2, parc. č. 933 trvalý travní porost o výměře
2966 m2, parc. č. 930 trvalý travní porost o výměře 974 m2, parc. č. 948 trvalý travní porost
o výměře 2175 m2, parc. č. 949 trvalý travní porost o výměře 1904 m2, parc. č. 954 trvalý
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travní porost o výměře 477 m2, parc. č. 955 trvalý travní porost o výměře 659 m2, parc. č.
957 trvalý travní porost o výměře 1039 m2, parc. č. 958 trvalý travní porost o výměře 690 m2,
parc. č. 959/1 trvalý travní porost o výměře 991 m2, parc. č. 961/1 trvalý travní porost
o výměře 1319 m2, parc. č. 965/1 trvalý travní porost o výměře 6846 m2, parc. č. 965/3 trvalý
travní porost o výměře 205 m2, parc. č. 974/1 trvalý travní porost o výměře 3598 m2, parc. č.
974/2 trvalý travní porost o výměře 336 m2, parc. č. 975/1 trvalý travní porost o výměře
3206 m2, parc. č. 975/2 trvalý travní porost o výměře 203 m2, parc. č. 978 trvalý travní porost
o výměře 6015 m2, parc. č. 980 trvalý travní porost o výměře 6682 m2, parc. č. 1012/1 trvalý
travní porost o výměře 3165 m2, parc. č. 1012/2 trvalý travní porost o výměře 2850 m2, parc.
č. 1013/1 trvalý travní porost o výměře 2980 m2, parc. č. 1013/2 trvalý travní porost o výměře
1973 m2, parc. č. 1014/1 trvalý travní porost o výměře 3849 m2, parc. č. 1014/2 trvalý travní
porost o výměře 1240 m2, parc. č. 1015/1 trvalý travní porost o výměře 3371 m2, parc. č.
1015/2 trvalý travní porost o výměře 499 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, parc. č. 297
ostatní plocha o výměře 1517 m2 v k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice z předmětu pachtu výše
uvedené pachtovní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
38. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/43/2012/Plh ze dne 4. 7. 2012 uzavřenou
se společností ARES CZ s.r.o., jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 75/79
ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc spočívající ve snížení
výše nájemného z
3.099,- Kč bez DPH/m2 reklamní plochy/rok na 1.324,- Kč
bez DPH/m2/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 a v doplnění povinností týkajících
se pravidelné kontroly a seřizování nastavení správného času s tím, že nájemce není
oprávněn rozšiřovat reklamní plochu umístěnou na otočných reklamních hodinách,
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
39. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. OMAJ-PR/NAJ/001976/2015/Mlc ze dne 29. 9. 2015 uzavřenou
s panem xxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 841/129
ostatní plocha o výměře 126 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, spočívající ve 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. 3.11.
40. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
41. schvaluje
pacht částí 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 panu xxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.13.
42. schvaluje
úhradu zálohy na náklady exekuce č. j. 196 Ex 724/16 ve věci vyklizení části pozemku parc.
č. 17/5 ostatní plocha o výměře 845 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, ve výši
102.898,40 Kč včetně DPH soudnímu exekutorovi xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 3.14.
43. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 453/8 ostatní plocha o výměře
95 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
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44. trvá
na svém původním doporučení ZMO schválit prodej pozemku parc. č. 313/2 ostatní plocha
a části pozemku parc. č. 314/2 ostatní plocha (dle GP díl "a") o výměře 8 m2, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 380.900,Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
45. trvá
na svém původním doporučení ZMO schválit prominutí úhrady bezdůvodného obohacení
za užívání pozemku parc. č. 313/2 ostatní plocha o výměře 434 m2 a části pozemku parc. č.
314/2 ostatní plocha (dle GP díl "a") o výměře 8 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve výši 42,- 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, panu
xxxxxxxxxxxxxxx, a to za 3 roky zpětně do dne předcházejícího dni zápisu vlastnického práva
do katastru nemovitostí se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
46. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 343 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, garáž ve vlastnictví kupujícího, paní
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
47. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozovaní kanalizace DN 500 na částech pozemků parc. č.
805/6 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 2 m2 a parc. č. 806/1 ostatní plocha (dle GP díl
„b“) o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
48. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemků parc. č. 805/6 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 2 m2 a parc. č.
806/1 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
společnosti RELIABILITY s.r.o. za kupní cenu ve výši 12 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.4.
49. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 15/21 zahrada (dle GP parc. č. 15/29 zahrada) o výměře 34 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60 545,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.5.
50. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 204/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 204/6 ostatní plocha)
o výměře 40 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc společnosti LENEL spol. s r. o. za kupní cenu
ve výši 59 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
51. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej 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 společnosti RODYCH s.r.o. za kupní cenu
ve výši 57.260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
52. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 214/2 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 3 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc společnosti JANKŮ podlahy s.r.o. za kupní cenu ve výši 12 540,Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
53. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou kanalizace DN 500 a vodovodu DN 150
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na pozemku parc. č. 849/9 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, se společností Moravia
Star Invest s.r.o. dle upravené důvodové zprávy bod č. 5.1.
54. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o parcelaci k pozemkům parc. č. 546/1 ostatní plocha, parc. č. 121/24, parc.
č. 121/1, parc. č. 121/15, parc. č. 121/16, parc. č. 121/17, parc. č. 121/26, parc. č. 121/27,
parc. č. 121/33 a parc. č. 121/34, vše orná půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
s manželi xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx., když součástí dohody o parcelaci je
závazek manželů xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucích darujících a
statutárního města Olomouce jako budoucího obdarovaného uzavřít darovací smlouvu, na
základě které dojde k převodu vlastnického práva k části pozemku parc. č. 121/33 orná půda
o výměře 9 m2, části pozemku parc. č. 121/34 orná půda o výměře 35 m2 a části pozemku
parc. č. 121/1 orná půda o výměře 59 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na statutární
město Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
55. ukládá
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi udělit xxxxxxxxxxxxxxx plnou moc k podání žádosti o
vydání územního rozhodnutí ke stavbě „DP46/I Olomouc Okružní - Úvoz“ na pozemcích parc.
č. 546/1 ostatní plocha, parc. č. 121/24, parc. č. 121/1, parc. č. 121/15, parc. č. 121/16, parc.
č. 121/17, parc. č. 121/26, parc. č. 121/27, parc. č. 121/33 a parc. č. 121/34, vše orná půda,
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
T:
18. 4. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
56. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby místní komunikace včetně dešťové
kanalizace, veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace budované v rámci stavby „Neředín –
Okružní – Úvoz“ s manžely xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
57. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 100, tlakové
kanalizace DN 90 a DN 63 a gravitační kanalizace DN 150 se společností K + J reality, s.r.o.
jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
58. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavby splaškové kanalizace, vodovodního řadu a veřejného
osvětlení budované v rámci stavby „Výstavba rodinných domů a technické infrastruktury
v lokalitě Holice“ mezi společností HSS stavební servis s.r.o. jako dárcem a statutárním
městem Olomouc jako obdarovaným, dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
59. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 732/6 zahrada o výměře 288 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc z vlastnictví společnosti HSS stavební servis s. r. o. do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
60. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi části pozemku parc. č. 416/33 orná půda (dle GP parc. č. 416/83 ostatní plocha)
o výměře 58 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví společnosti STAFOS - REAL, s.r.o.
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 121,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 5.7.
61. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 106, parc. č.
259/1 a parc. č. 259/3, vše ostatní plocha v k. ú. Grygov, obec Grygov ve vlastnictví Obce
Grygov ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
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62. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VVN na
pozemcích parc. č. 440/2 ostatní plocha v k. ú. Kožušany, obec Kožušany-Tážaly, parc. č.
1201, parc. č. 1206/3, parc. č. 1208/4, vše ostatní plocha, parc. č. 894/15, parc. č. 1210/4,
vše orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 1247/164, parc. č. 1247/167,
parc. č. 1247/171, parc. č. 1247/173, vše ostatní plocha, parc. č. 643/5, parc. č. 700/14, parc.
č. 732/9, parc. č. 772/31, parc. č. 1115/4, parc. č. 1120/19, parc. č. 1170/25, parc. č.
1170/31, parc. č. 1193/5, vše orná půda, parc. č. 1038/1 trvalý travní porost, vše
v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc, parc. č. 2002/76, parc. č. 1798/2, vše ostatní plocha, parc. č.
1800/53, parc. č. 1843/170, parc. č. 1843/176, vše orná půda, parc. č. 1912/10 vodní plocha,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
63. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VVN
na pozemku parc. č. 1843/117 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Olomouc (ideální 1/2) a obce Velký Týnec
(ideální 1/2) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
64. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VVN
na pozemku parc. č. 1000/31 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc v podílovém
spoluvlastnictví statutárního města Olomouc (ideální 7/8) a pana xxxxxxxxxxxxxxx (ideální
1/8) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
65. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 1023 ostatní
plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.2.
66. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 1946, parc. č. 1947/1, parc. č. 1947/5, parc. č. 1949/1 a parc. č. 1981 vše ostatní plocha
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
67. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1946, parc. č. 1947/1, parc. č. 1947/5, parc. č.
1949/1 a parc. č. 1981 vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
68. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č.
121/2, parc. č. 121/3, parc. č. 121/6, parc. č. 121/7 a parc. č. 144/2, vše ostatní plocha, v k. ú.
Neředín, obec Olomouc a uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č.
121/7 ostatní plocha, v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
doporučuje
ZMO schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí
darování části pozemku parc.č. 2002/11 druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Lošov
dle situačního nákresu o rozsahu cca 5 m2, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje,
náležící do práva hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
3.
nedoporučuje
ZMO uzavřít kupní smlouvu na pozemek parc. č. 415/20, orná půda, o výměře 162 m2, část
pozemku parc. č. 415/19, ostatní plocha (dle GP parc. č. 415/25) o výměře 1 145 m2 a část
pozemku parc.č. 416/11, ostatní plocha (dle GP parc. č. 416/79) o výměře 228 m2, vše v k.ú
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Billa Reality spol. s r.o. do vlastnictví
statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 3 000 Kč/m2,
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc.č. 293/1, 294/4 a pozemku parc.č. 336/4,
vše ostatní plocha v rozsahu dočasného záboru do 770 m2 dle situačního zákresu, vše v k.ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje,
v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace na dobu určitou
a za nájemné ve výši 40 Kč/m2/den záboru + DPH,
5.
doporučuje
ZMO schválit návrh odpovědi dle důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Pořízení Souboru změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit na jednání ZMO dne 13.3.2017 návrh na pořízení Souboru změn č. IX Regulačního
plánu MPR Olomouc v souladu s §64 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3.
ukládá
předložit na jednání ZMO dne 13.3.2017 návrh na určení RNDr. Aleše Jakubce, PhD.,
náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na pořízení Souboru změn č. IX
Regulačního plánu MPR Olomouc v souladu s §67 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Pořízení Změny č. V Územního plánu Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení Změny č. V Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit na jednání ZMO dne 13.3.2017 návrh na pořízení Změny č. V Územního plánu
Olomouc
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4.
ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Filipu Žáčkovi, ve spolupráci s OKR jednat s majitelkou pozemku
o možnosti nabytí pozemků do majetku města.
T:
4. 4. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Rozpočtové změny roku 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2016 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2016
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.
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7

Rozpočtové změny roku 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 - část A a B včetně dodatku č. 1
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2017 dle důvodové zprávy - část A včetně dodatku č. 1
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2017 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2017 dle
upravené důvodové zprávy - část B
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 7.

8

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1)
3.
souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérové byty:
xxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Ficherova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, zast. xxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc – DPS
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc – DPS
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, U Hradeb 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d)
4.
schvaluje
výpověď z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc, byt č. 9
dle důvodové zprávy bod 3)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

9

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

10

Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice
Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

14

11

Obnova kulturní památky olomoucké radnice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

12

Výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 6 až 10

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvy č.
•
6: Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury;
•
7: Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání;
•
8: Podpora absolventů přicházejících na trh práce;
•
9: Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení
dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou – předaplikační výzkum;
•
10: Zvyšování bezpečnosti v dopravě
nositele ITI Olomoucké aglomerace pro předkládání projektových záměrů o poskytnutí
podpory k realizaci integrovaného projektu (dle příloh č. 1 - 5 důvodové zprávy).
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

Změny ve složení Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
provedené změny ve složení Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci
strategie
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

15

14

Veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Olomouc a
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o výkonu
působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých
úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014–2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
1) vyhradit si v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o veřejnoprávní smlouvě o výkonu
působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů Řídícího orgánu v rámci
implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020,
uzavírané mezi statutárním městem Olomouc a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
2) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu
a o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 uzavírané mezi statutárním městem Olomouc
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle přílohy č. 1
3) pověřit tajemníka Magistrátu města Olomouce Bc. Jana Večeře k podpisu veřejnoprávní
smlouvy o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů Řídicího
orgánu v rámci implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání období
2014-2020
3.
ukládá
RNDr. Ladislavovi Šnevajsovi, náměstkovi primátora, předložit k projednání a schválení
Zastupitelstvu města Olomouce konaném dne 13. března 2017 návrh veřejnoprávní smlouvy
uzavírané mezi statutárním městem Olomouc a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR ve věci výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých
úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání období 2014-2020
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

15

Program regenerace MPR Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
rozdělit prostředky státní dotace pro rok 2017 včetně povinné finanční spoluúčasti města mezi
5 akcí obnovy podle tabulky „Alokace dotace z PR MPR na rok 2017 – ke dni 10.2.2017“
v příloze důvodové zprávy a předložit toto rozdělení ke schválení v Zastupitelstvu města
Olomouce na nejbližším zasedání dne 13.3.2017.
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3.
doporučuje zastupitelstvu města
požádat o navýšení z rezervy PR MPR a MPZ pro akci obnovy restaurování sálu ZŠ Komenia
- sloučená 2. etapa a 5.etapa o 1 260 tis. Kč bez DPH a pro akci obnovy restaurování
západní kopule kostela sv. Michala o 1 980 tis. Kč včetně DPH.
4.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje zpracovat novou aktualizaci dokumentu „Programu regenerace
MPR Olomouc – aktualizace 2018 – 2022".
T:
prosinec 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

16

Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.
souhlasí
se zněním návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy důvodové
zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit na zasedání ZMO návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy
důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 16.

17

Novela OZV č.7/2016 o nočním klidu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č.7/2016 o nočním klidu
3.
ukládá
předložit návrh obecně závazné vyhlášky
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
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Předložil:
Bod programu: 17.

18

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních
škol, jejich zřizovatelem je statutární město Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
revokuje
bod 14 usnesení ze 70. schůze Rady města Olomouce ze dne 22.11.2016
3.
souhlasí
s novým zněním Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc, na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

19

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Dodatkem č.10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Olomouc - Nemilany, Raisova 1 a s Dodatkem č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10
3.
ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
4.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatky zřizovacích listin dle přílohy důvodové
zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

18

20

Stanovisko statutárního města Olomouc k navýšení kapacity
SŠ, ZŠ a MŠ prof.V. Vejdovského Olomouc - Hejčín

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
souhlasné stanovisko k navýšení kapacity SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc Hejčín, Tomkova 42, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T:
7. 3. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

21

Svěření pozemku parc.č. 153/1 zahrada v k.ú. Pavlovičky
k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola
a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
nevyhovuje
žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 153/1 zahrada v k.ú. Pavlovičky manželů xxxxxxx
3.
nevyhovuje
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx o rozšíření předmětu nájmu
4.
ukládá
vypovědět stávající nájemní a pachtovní smlouvy 1.10.2017
T:
27. 6. 2017
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
5.
ukládá
předložit Radě města Olomouce po podání výpovědí nájemníkům a pachtýřům k projednání
Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc,
Gorkého 39, kterým bude pozemek parc.č. 153/1 zahrada v k.ú.Pavlovičky předána
k hospodaření uvedené organizaci
T:
27. 6. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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22

Dotace v oblasti podpora mateřských škol jiných zřizovatelů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí finanční podpory s výší do 50.000,--Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru školství
4.
souhlasí
s poskytnutím finanční podpory s výší nad 50.000,--Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn
5.
ukládá
předložit návrh na poskytnutí finanční podpory s výší nad 50.000,--Kč dle přílohy důvodové
zprávy včetně rozpočtových změn
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

23

Dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí finanční podpory s výší do 50.000,--Kč dle upravené přílohy důvodové zprávy
včetně rozpočtových změn
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru školství
4.
souhlasí
s poskytnutím finanční podpory s výší nad 50.000,--Kč dle upravené přílohy důvodové zprávy
včetně rozpočtových změn
5.
ukládá
předložit návrh na poskytnutí finanční podpory s výší nad 50.000,--Kč včetně rozpočtových
změn na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

24

Podpora vysokých škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s poskytnutím finanční podpory s výší nad 50.000,--Kč dle přílohy důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn
3.
ukládá
předložit návrh na poskytnutí finanční podpory s výší nad 50.000,--Kč včetně rozpočtových
změn na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

25

Cena města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2016 a Ceny za počin roku 2016 dle důvodové
zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
udělit Ceny města Olomouce za rok 2016 a Ceny za počin roku 2016 dle usnesení bodu č. 2
4.
ukládá
předložit návrh na udělení Cen města Olomouce za rok 2016 a Cen za počin roku 2016 ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

26

Olomouc region Card - spolupráce s Olomouckým krajem v
roce 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě č. 2010/04854/KH/DSB o spolupráci mezi Olomouckým
krajem a statutárním městem Olomouc na zajištění fungování produktu „Olomouc region Card
3.
souhlasí
s dalším postupem dle předložené důvodové zprávy
4.
ukládá
podepsat Dodatek č. 6 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
T:
7. 3. 2017
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

27

Dotace v oblasti cestovního ruchu 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotace v oblasti cestovního ruchu dle upravené důvodové zprávy, včetně
rozpočtových změn za podmínky, že občanská sdružení doloží úpravu stanov
3.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle upravené
důvodové zprávy
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4.
ukládá
na nejbližším zasedání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Olomouce u žádostí nad 50.000 Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

28

Dotace v oblasti kultury 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotace v oblasti kultury dle upravené důvodové zprávy, včetně rozpočtových
změn, za podmínky, že občanská sdružení doloží úpravu stanov
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3.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle upravené
důvodové zprávy
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4.
ukládá
na nejbližším zasedání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Olomouce u žádostí nad 50.000 Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 27. 1.

29

Hřbitovy města Olomouce - návrh změny Zřizovací listiny

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce dle důvodové
zprávy
3.
ukládá
předložit ZMO ke schválení změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města
Olomouce dle důvodové zprávy
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

30

Dotace v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu, včetně příloh
2.
schvaluje
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí do 50 000 Kč
3.
souhlasí
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 000 Kč
4.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOl u žádostí nad 50 000 Kč
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
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5.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly
pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T:
4. 4. 2017
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
6.
schvaluje
vzor smluv pro sociální oblast dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

31

Dotace v sociální oblasti II.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle přílohy č. 1. této důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn u žádostí do 50 000 Kč
3.
souhlasí
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle přílohy č. 1. důvodové zprávy včetně rozpočtových
změnu u žádostí nad 50 000 Kč
4.
ukládá
nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl
u žádostí nad 50 000 Kč
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
5.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
„29. Dotace v sociální oblasti“ a v souladu s Pravidly pro poskytování podpor statutárním
městem Olomouc
T:
4. 4. 2017
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
6.
schvaluje
ponechání zůstatku financí z programu pro potřeby individuálních žádostí v sociální oblasti,
dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29. 1.

32

Projednání petice – Řepčín II.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
ukládá
náměstkovi primátora SMOl odpovědět petentům, dle důvodové zprávy
T:
7. 3. 2017
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

33

Dotace v oblasti životního prostředí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotace v oblasti tvorby a ochrany ŽP dle předložené důvodové zprávy, včetně
rozpočtových změn
3.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle předložené
důvodové zprávy
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru životního prostředí
4.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Olomouce u žádostí nad 50 000 Kč
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 31.

34

Dotace v oblasti ochrany obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dotace v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
7. 3. 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
4.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotací z rozpočtu
SMOl u projektů – žádostí nad 50.000 Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
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5.
ukládá
předložit k podpisu smlouvy o poskytnutí dotací
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
6.
pověřuje
podepsat smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce
T:
21. 3. 2017
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 32.

35

Dotace v oblasti sportu 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotací v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy, včetně rozpočtových změn,
za podmínky, že občanská sdružení doloží úpravu stanov
3.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle upravené
důvodové zprávy
T:
duben 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4.
ukládá
na nejbližším zasedání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Olomouce u žádostí nad 50.000,-Kč
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

36

Mimořádná kontrola hospodaření u Moravské filharmonie
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
konkretizovat nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a informovat
RMO
T:
7. 3. 2017
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
vedoucí odboru interního auditu a kontroly
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Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 34.

37

Audit hospodaření dětského dopravního hřiště

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
realizovat nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č. 34/2016
T:
30. 5. 2017
O:
vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 35.

38

Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
z funkce člena komise pro vnější vztahy pana xxxxxxxxxxxxxx
3.
ukládá
informovat odvolaného člena, předsedu a tajemníka komise o schválené změně
T:
7. 3. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

39

Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Podpisového řádu
statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 3 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 3. 2017 (ustanovení týkající se odboru sociálních věcí a odboru
sociálních služeb od 1. 4. 2017)
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 37.
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40

Organizační záležitosti - organizační změna
sociálních služeb Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru sociálních služeb
dle předložené důvodové zprávy
2.
jmenuje
do funkce vedoucího odboru sociálních služeb Magistrátu města Olomouce Mgr. Yvonu
Kubjátovou s účinností od 1. 4. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 37. 1.
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Stanovení termínu a návrh
Zastupitelstva města Olomouce

programu

14.

zasedání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 14. zasedání ZMO: na pondělí 13.3.2017 od 9:00 hodin
- místo konání 14. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
schvaluje
návrh programu 14. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 38.

42

Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města
Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s užitím znaku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 39.
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43

Smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
bod 32 usnesení ze 78. schůze Rady města Olomouce konané dne 7.2.2017
3.
schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 40.

44

Fond pomoci olomouckým dětem - návrh podpory, úprava
Statutu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí podpory z Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3.
souhlasí
s upraveným zněním statutu Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy č.2 důvodové
zprávy
4.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit upravené znění Statutu Fondu pomoci olomouckým
dětem
5.
ukládá
předložit upravené znění statutu Fondu pomoci olomouckým dětem ke schválení
Zastupitelstvu města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 41.

45

Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na členské schůze družstev - Družstvo
Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní
3.
ukládá
předložit radou města doporučený návrh na delegování zástupců SMOl (včetně náhradníků)
na členské schůze družstev na nejbližší jednání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 42.

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

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