USNESENÍ
z 81. schůze Rady města Olomouce, konané dne 7. 3. 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)

1

Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 7. 3. 2017 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti BPS-Prastav, s.r.o., kauce
ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx,
kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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, panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
2.015.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 569/18078
na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana
xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce společnosti BPS-Prastav, s.r.o., nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx na
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
4.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,Kč xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši
10.000,- Kč xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč paní xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši
10.000,-Kč společnosti BPS-Prastav, s.r.o., kauce ve výši 10.000,- Kč paní xxxxxxxxxxxxxxx,
kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č.
1.2.
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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, panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
2.130.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 796/18078
na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
6.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx,
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana
xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce paní xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx, a nabídce
společnosti BPS-Prastav, s.r.o. na prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a
to jednotky 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 dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
7.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,Kč společnosti BPS-Prastav, s.r.o., kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce
ve výši 10.000,- Kč xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx,
kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
8.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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, manželům xxxxxxxxxxxxxxx do společného
jmění manželů za kupní cenu ve výši 2.151.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je
spoluvlastnický podíl o velikosti 752/18078 na společných částech nemovité věci dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
9.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce společnosti BPSPrastav, s.r.o., nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky vymezené podle zákona č.
89/2012 Sb., a to jednotky 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
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
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10. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti BPSPrastav, s.r.o., kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč
panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 1.4.
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
3.020.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 1304/18078
na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce společnosti BPS-Prastav, s.r.o., nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana
xxxxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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 dle důvodové zprávy bod
č. 1.4.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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 společnosti BPSPrastav, s.r.o. za kupní cenu ve výši 6.925.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je
spoluvlastnický podíl o velikosti 3201/18078 na společných částech nemovité věci dle
důvodové zprávy bod č. 1.5.
14. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx a kauce ve výši 10.000,Kč společnosti BPS-Prastav, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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, panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 2.140.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti
865/18078 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx a nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
17. 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
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předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5649/185835 na společných částech
předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
18. schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky paní xxxxxxxxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 438 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky pana xxxxxxxxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 436 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky manželů xxxxxxxxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva statutárního
města Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 435 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
22. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 922/1000 na pozemku parc. č. st. 1080/3
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba
jiného vlastníka – budova č. p. 579, Foerstrova 22, která není součástí tohoto pozemku a
nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
23. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 21/1000 na pozemku parc. č. st. 1080/3
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba
jiného vlastníka – budova č. p. 579, Foerstrova 22, která není součástí tohoto pozemku a
nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
24. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 57/1000 na pozemku parc. č. st. 1080/3
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba
jiného vlastníka – budova č. p. 579, Foerstrova 22, která není součástí tohoto pozemku a
nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
25. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 240/2 zahrada o výměře 211 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
Společenství vlastníků jednotek Dobrovského 332/28, Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.12.
26. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 240/2 zahrada o výměře 105 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
Společenství vlastníků jednotek pro dům Na Střelnici č.p. 333 / č.o. 2 v Olomouci dle
důvodové zprávy bod č. 1.12.
27. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 240/2 zahrada o výměře 367 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
Společenství vlastníků Na Střelnici 335/4 a 336/6,Olomouc-Lazce dle důvodové zprávy bod č.
1.12.
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28. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu uzavřené dne 14. 6. 2004 s panem xxxxxxxxxxxxxxx
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
29. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 28 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
30. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu uzavřené dne 31. 8. 2012 s panem xxxxxxxxxxxxxxx a
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu uzavřené dne 31. 8. 2012 s panem xxxxxxxxxxxxxxx
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
31. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 30 m2 a části pozemku parc. č. 390/9
o výměře 17 m2, obě v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 1.13.
32. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu uzavřené dne 30. 8. 2012 s panem xxxxxxxxxxxxxxx a s
paní xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
33. schvaluje
pacht část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
34. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu uzavřené dne 1. 6. 2012 s panem xxxxxxxxxxxxxxx
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
35. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 17 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
s panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
36. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu uzavřené dne 25. 5. 1998 s paní xxxxxxxxxxxxxxx
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
37. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 13 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
38. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu uzavřené dne 30. 7. 2012 ve znění dodatku č. 1
s panem xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx,
paní xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxx,
panem xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
39. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 1198 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
Společenství vlastníků jednotek Erenburgova 342/28 a 343/30 dle důvodové zprávy bod č.
1.13.
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40. uděluje
xxxxxxxxxxxxxxx souhlas s vybudováním předzahrádky vinárny „Na břehu Rhôny“ v podloubí
domu č. p. 200, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle přílohy č. 5 důvodové zprávy a ukládá správci společnosti
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. jednat za vlastníka při správě jednotek v domě č. p. 200,
který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, v souladu s tímto rozhodnutím
dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
41. schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 735/2 zahrada, parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29
trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31 orná půda, parc. č. 735/32
zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc formou elektronické aukce dle důvodové
zprávy bod č. 2.1.
42. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 735/19 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc formou
elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
43. schvaluje
podmínky veřejných elektronických aukcí dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
44. schvaluje
zřízení služebnosti cesty na pozemcích parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29 trvalý
travní porost, parc. č. 735/30 orná půda a parc. č. 735/31 orná půda, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
45. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 735/2
zahrada, parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná
půda, parc. č. 735/31 orná půda a parc. č. 735/32 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
46. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 735/17
ostatní plocha a parc. č. 735/27 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
47. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 735/30 orná půda o výměře 75
m2, parc. č. 735/27 ostatní plocha o výměře 114 m2, parc. č. 790/3 orná půda o výměře 35
m2 a parc. č. 846/1 ostatní plocha o výměře 226 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
48. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 790 ostatní plocha o
výměře 75 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc a stavby „Boží muka“ nacházející se na
pozemku parc. č. 87/5 trvalý travní porost v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.2.
49. schvaluje
záměr poskytnout jako výpůjčku stavbu „Boží muka“ nacházející se na pozemku parc. č. 87/5
trvalý travní porost v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
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50. schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 665/2 orná půda o výměře 324 m2 a parc. č.
668/2 orná půda o výměře 88 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. Výměry částí
pozemků budou upřesněny po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
51. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 338/8 zahrada (dle GP parc. č. 338/8 zahrada) o výměře
68 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
52. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 338/8 zahrada (dle GP parc. č. 338/15 zahrada)
o výměře 16 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
53. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 71/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 71/3 ostatní plocha)
o výměře 63 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
54. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 803/2 orná půda (dle GP parc. č. 803/2 orná půda)
o výměře 540 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
55. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 803/2 orná půda (dle GP parc. č. 803/11 orná půda)
o výměře 517 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
56. schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 539/51 zahrada o výměře 308 m2 v k. ú. Černovír,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
57. schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 371,
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
58. schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 8 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 371,
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
59. schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 11 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p.
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
60. schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 7 o výměře 19,20 m2 v 1. PP budovy č. p. 373,
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha
a nádvoří vk. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
61. schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 10 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p.
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
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62. schvaluje
záměr pronajmout prostor - parkovací místo č. 12 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 dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
63. schvaluje
skončení nájmu pozemku parc. č. 121/26 orná půda o výměře 549 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/38/2007/S uzavřené dne 14. 2. 2009, nájemce
statutární město Olomouc, pronajímatelé manželé xxxxxxxxxxxxxxx, a to dohodou dle
důvodové zprávy bod č. 3.1.
64. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/28/2011/S ze dne 16. 1. 2012 ve znění dodatků č. 1
až 3 uzavřené se společností STERCH-INTERNATIONAL s.r.o. spočívající v prodloužení
termínu pro předložení kolaudačního souhlasu z 31. 3. 2017 na 15. 9. 2017 dle důvodové
zprávy bod č. 3.2.
65. schvaluje
změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/10/2011/S ze dne 16. 1. 2012 ve
znění dodatků č. 1 a 2 uzavřené se společností STERCH-INTERNATIONAL s.r.o. spočívající
v prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu z 31. 3. 2017 na 15. 9. 2017 dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
66. schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016
uzavřenou se Zemědělským družstvem Unčovice spočívající ve vyjmutí části pozemku parc.
č. 1571 orná půda o výměře 406 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou
z předmětu pachtu a 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. 3.3.
67. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění dodatků č. 1
až č. 8 uzavřenou se společností TRŽNICE HOPA, spol. s r.o., jejímž předmětem je nájem
pozemku parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 5 833 m2 a částí pozemků parc. č. 105/50
ostatní plocha o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 2 737 m2 a parc. č.
125/9 ostatní plocha o výměře 412 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
spočívající ve změně výše nájemného z 382 109,- Kč/celý předmět nájmu/rok na 192 000,Kč/celý předmět nájmu/rok, ve zúžení předmětu nájmu o části pozemků parc. č. 104/1 ostatní
plocha o výměře 17 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 68 m2 a parc. č. 125/9 ostatní
plocha o výměře 65 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a v doplnění náležitosti
smlouvy týkající se práva nájemce vypovědět smlouvu o nájmu v jednoroční výpovědní době,
bez udání důvodu a v dalších změnách týkajících se výzvy ke splnění povinností, upřesnění
využití zóny C, zachování umístění minimálně 8 ks dřevěných prodejních stánků v zóně D a
upřesnění předmětu nájmu se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
68. nevyhovuje žádosti
společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. o změnu náležitostí smlouvy o nájmu č. MAJ-PRNS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění dodatků č. 1 až č. 8 spočívající v doplnění
výjimky pro využití zóny F týkající se závazku nájemce nevyužívat zónu F pro stánkový prodej
ani k jiným komerčním účelům vyjma využití pro mobilní zařízení (prodejní automobil, mobilní
stánek) v rozsahu dvou dnů v týdnu dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
69. schvaluje
nájem 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 pozemku parc. č. 939/25 ostatní plocha o výměře 36 m2,

8

vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ARKTIC Progress s.r.o. se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 3.5.
70. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 987/1
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. st. 975
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1125, obč. vyb., a parc. č. st. 974
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1126, obč. vyb., vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
71. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodní
přípojky na pozemku parc. č. 987/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch ve prospěch pozemků parc. č. st. 975 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova č. p. 1125, obč. vyb., a parc. č. st. 974 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova č. p. 1126, obč. vyb., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
3.6.
72. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 207/18 ostatní plocha o výměře 34 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
73. 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 21,4 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 dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
74. revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 1. 2017 bod programu č. 2., bod 3.3. důvodové zprávy ve věci
schválení 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 s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
75. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/3/2009/Plh uzavřené dne 18. 2. 2009,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 3. 2015 se společností PROJEKT WELLNEROVA s.r.o.
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
76. revokuje
usnesení RMO ze dne 20. 12. 2016, bod programu 3, bod 3. 3 ve věci schválení nájmu
pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 211 m2, části pozemku parc. č. 1046/1 ostatní plocha
o výměře 35 m2, části pozemku parc. č. 1215 ostatní plocha o výměře 138 m2 a části
pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
77. schvaluje
nájem pozemku parc. č. 6 zahrada o výměře 211 m2, části pozemku parc. č. 1046/1 ostatní
plocha o výměře 35 m2, části pozemku parc. č. 1215 ostatní plocha o výměře 138 m2 a části
pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
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78. schvaluje
nájem prostoru – části motogaráže č. 4 o výměře 3 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, obč. vyb,
ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
79. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-PR/BKS/000050/2015/Slo ze dne
23. 2. 2015, uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxx, 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, spočívající v prodloužení termínu prodeje
z po vydání změny územního plánu umožňující výstavbu rodinného domu na předmětných
pozemcích, nejpozději do 31. 3. 2017 na po vydání změny územního plánu umožňující
výstavbu rodinného domu na předmětných pozemcích, nejpozději do 31. 12. 2017 dle
důvodové zprávy bod č. 4.1.
80. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dohodu o zrušení darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. MAJ-PRDS/13/2011/S ze dne 13. 2. 2012 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a
Olomouckým krajem na darování částí pozemků parc. č. 842/11 ostat. pl. (dle GP díl "c")
o výměře 97 m2, parc. č. 680/29 ostat. pl. (dle GP díl "b") o výměře 4 m2 a parc. č. 804/10
ostat. pl. (dle GP díl "a") o výměře 10 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví
statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do správy Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace a bezúplatné zřízení věcného břemene
obsahující právo uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 804/10 ostat. pl. (dle
GP díl "a") o výměře 10 m2 a pozemku parc. č. 842/11 ostat. pl. (dle GP díl "c") o výměře 97
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
81. schvaluje
dohodu o zrušení věcného břemene umístění a užívání dělících ostrůvků s přechody pro
chodce, vstupu a vjezdu v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním
těchto zařízení na pozemku parc. č. 842/12 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
82. schvaluje
zřízení věcného břemene - služebnosti umístění a užívání dělících ostrůvků s přechody pro
chodce, vstupu a vjezdu v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním
těchto zařízení na pozemku parc. č. 842/12 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
83. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemku parc. č. 111/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 111/7 díly „a“, „b“ ostatní
plocha) o celkové výměře 7 m2 a části 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 manželům xxxxxxxxxxxxxxx
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 23.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.3.
84. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 1201/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, na které se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupující,
paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
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85. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 827/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 827/21 ostatní plocha)
o výměře 7 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti Dopravní podnik města
Olomouce, a.s. za kupní cenu ve výši 18.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
86. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJPRAV/1913/a/1995/Pl uzavřené dne 13. 3. 1996, ve znění
dodatků č. 1 ze dne 21. 11. 2005 a č. 2 ze dne 3. 6. 2013 se společností Dopravní podnik
města Olomouce, a.s., jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 827/7, pozemku
parc. č. 827/1, parc. č. 827/2 a parc. č. 1116, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, spočívající ve zúžení předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 827/7 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 827/21 ostatní plocha) o výměře 7 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
87. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 295/1 orná půda (dle GP parc. č. 295/10 orná půda) o výměře
403 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 625 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
88. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 295/1 orná půda o výměře
740 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
89. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 295/1 orná půda o výměře 360 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
90. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/4/2002/Ger ze dne 10. 3. 2004, ve znění
dodatku č. 1 uzavřené s manželi xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
91. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 295/1 orná půda (dle GP parc. č. 295/12 orná půda o výměře
15 m2 a parc. č. 295/14 orná půda o výměře 2 m2) o celkové výměře 17 m2 a části pozemku
parc. č. 295/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 295/15 ostatní plocha) o výměře 3 m2, vše v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 36 400,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.6.
92. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 295/3 ostatní plocha, částí pozemku
parc. č. 295/1 orná půda o výměrách 129 m2 a 1 m2 a části pozemku parc. č. 295/5 ostatní
plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
93. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 295/3 ostatní plocha o výměře
113 m2, částí pozemku parc. č. 295/1 orná půda o výměrách 53 m2 a 1 m2 a části pozemku
parc. č. 295/5 ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.6.
94. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 295/3 ostatní plocha o výměře 274 m2 a části pozemku parc. č. 295/1
orná půda o výměře 103 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 4.6.
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95. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/45/2002/Pl ze dne 3. 4. 2002 uzavřené
s manželi xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
96. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/34/2012/Plh ze dne 21. 6. 2012,
uzavřené s manželi xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
97. doporučuje zastupitelstvu města
udělit předběžný souhlas se zjištěným průběhem a označením hranic v terénu a s ostatními
uvedenými výsledky šetření v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
98. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavbu 7 parkovacích stání na pozemku parc. č. 959/7 ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se společností EG CITY s.r.o., jako dárcem dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
99. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN 300
se společností Moravia Star Invest s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy
bod č. 5.2.
100. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovod DN 100
a kanalizaci DN 300 se společností Moravia Star Invest s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
101. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování vodárenského zařízení na pozemku parc. č. 445
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je
budova č. p. 923, tech. vyb., ve prospěch Společenství pro dům U Cukrovaru 10, Olomouc –
Holice dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
102. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování
vodárenského zařízení na pozemku parc. č. 445 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 923, tech. vyb., ve prospěch
Společenství pro dům U Cukrovaru 10, Olomouc – Holice dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
103. nevyhovuje žádosti
Společenství pro dům U Cukrovaru 10, Olomouc – Holice o stanovení symbolické
jednorázové úplaty za zřízení služebnosti umístění a provozování vodárenského zařízení na
pozemku parc. č. 445 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc,
jehož součástí je budova č. p. 923, tech. vyb., ve prospěch Společenství pro dům
U Cukrovaru 10, Olomouc – Holice dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
104. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 192/30 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
105. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1122 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
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106. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 600/1 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č. 1403 orná půda, parc.
č. 1225, parc. č. 1412 a parc. č. 1502, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
107. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 116/39 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
108. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/39 ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.5.
109. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 643/15, parc. č. 643/17, parc. č. 1937, vše ostatní plocha a parc. č.
678/17 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 643/15 a parc. č. 1937, vše
ostatní plocha a parc. č. 678/17 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouc, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
110. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 643/15, parc. č. 643/17, parc. č.
1937, vše ostatní plocha a parc. č. 678/17 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.
643/15 a parc. č. 1937, vše ostatní plocha a parc. č. 678/17 orná půda, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.6.
111. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
112. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha v k. ú. Lazce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
113. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1451 ostatní plocha a parc. č. 1163/17 zahrada, vše v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
114. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1451 ostatní plocha a parc. č.
1163/17 zahrada, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
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115. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č.
835/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
116. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 835/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
117. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č.
629/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
118. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 629/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
119. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 5/8 a parc.
č. 5/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 88/18,
parc. č. 88/26, parc. č. 135/6, parc. č. 485/5, parc. č. 495/4 a parc. č. 495/5, vše ostatní
plocha a parc. č. 235/26 orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
120. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
horkovodu na pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 5/12, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 88/18, parc. č. 88/26, parc. č. 135/6, parc. č. 485/5,
parc. č. 495/4 a parc. č. 495/5, vše ostatní plocha a parc. č. 235/26 orná půda, vše v k. ú.
Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 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
nájem části pozemku parc.č. 1918/1, ostatní plocha v rozsahu dočasného záboru do 1680 m2
dle situačního zákresu, v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví
Olomouckého kraje, v hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
na dobu určitou a za nájemné ve výši 20 Kč/m2/den záboru + DPH,
3.
schvaluje
nájem částí pozemků parc.č. 1918/1 a parc.č. 1916/54 ostatní plocha v rozsahu dočasného
záboru do 510 m2 dle situačního zákresu, oba v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc,
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které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace na dobu určitou a za nájemné ve výši 20 Kč/m2/den záboru + DPH,
4.
schvaluje
nájem části pozemku parc.č. 2002/11, ostatní plocha v rozsahu dočasného záboru cca do 30
m2 dle situačního zákresu, v k.ú. Lošov, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého
kraje, v hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu
určitou a za nájemné ve výši 20 Kč/m2/den záboru + DPH,
5.
schvaluje
nájem částí pozemků dle situačního nákresu parc.č. 1028/19, parc.č. 1028/20, parc.č.
1026/21 vše ostatní plocha v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomoucký kraj, právo
hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace na dobu určitou po dobu stavby za nájemné ve výši 5000,- Kč a schválit smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 1028/19, parc.č. 1028/20 vše
ostatní plocha v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví povinného Olomoucký kraj, právo
hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace ve prospěch oprávněného – statutární město Olomouc spočívající ve strpění
uložení kabelového vedení veřejného osvětlení, které bude váznout na služebných
pozemcích a ve strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení
veřejného osvětlení a strpění vstupu za tímto účelem na služebné pozemky na dobu
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného po
dokončení stavby,
6.
schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na část pozemku dle situačního zákresu
parc.č. 809/20, ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České
republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, jakožto budoucí povinný, spočívající v právu zřízení, umístění, provozu, kontroly,
opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace vodovodního řadu TLN DN100
ve prospěch statutárního města Olomouc na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve
výši 10.000,- Kč,
7.
schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku dle situačního
zákresu parc.č. 116/57 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví
statutárního města Olomouce, jakožto budoucího povinného, ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, jakožto budoucího oprávněného, spočívajícího v právu zřízení
a provozování plynárenského zařízení a právu vstupovat a vjezdu na budoucí služebný
pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraňováním plynárenského zařízení na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši
500,- Kč ve prospěch statutárního města Olomouce.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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4

Veřejná zakázka č. 17012 - Jilemnického, Nedvězí centrum dopravní opatření - zahájení, komise (ORG 5346)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Jilemnického,
Nedvězí centrum – dopravní opatření“ evidenční číslo: 17012,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle upravené důvodové
zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Filipa Žáčka, náměstka primátora
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:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 16199 - Dodávka křesel pro Moravské
divadlo Olomouc - revokace zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka
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,
5.
ruší
bod č. 8 usnesení RMO ze dne 7. 2. 2017.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.
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6

Veřejná zakázka č. 16185 - Rámcová dohoda na dodávku
kancelářských potřeb MMOl - zrušení zadávacího řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na dodávku
kancelářských potřeb MMOl“ dle § 127 odst. 2, písm. d) zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 4. 2.

7

Veřejná zakázka č. 16174 - Studie odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových opatření na území města
Olomouce - rozhodnutí o námitkách (ORG 35770)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
vyhovuje
v souladu s § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. námitce stěžovatele proti zadávacím
podmínkám veřejné zakázky s názvem „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření na území města Olomouce“ evidenční číslo 16174 z důvodů
uvedených v důvodové zprávě,
3.
schvaluje
postup pro vypořádání se s námitkou stěžovatele a změnu zadávacích podmínek dle
důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4. 3.

8

Veřejná zakázka č. 11103 - Rozvoj Výstaviště Flora II - správní
žaloba (ORG 4519)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
souhlasí
s postupem uvedeným v důvodové zprávě dle varianty II.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 4.
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9

Hněvotínská - přechod a vjezd do areálu FNOL (ORG 5748)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
další postup v řešení dle varianty č. 1) důvodové zprávy
3.
souhlasí
s uzavřením smlouvy o společném zajištění akce
4.
ukládá
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi ihned podepsat za SMOl smlouvu o společném
zajištění akce
T:
21. 3. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

10

Kasárna Neředín - obslužné komunikace (ORG 5326)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní" se společností GasNet, s.r.o.
3.
ukládá
odboru investic SMOl zajistit uzavření "Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní" se společností
GasNet, s.r.o.
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Tramvajová trať II. etapa – doplnění chrániček vodovodu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
postupovat dle návrhu řešení - varianty c)
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru investic
3.
ukládá
zajistit podpis předběžné řídící kontroly před vznikem závazku a rozpočtovou změnu na
zpracování PD
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru investic
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:

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

12

Soubor změn č. I Územního plánu Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
určenému zastupiteli ihned postupovat v návrhu na vyhodnocení námitek dle diskuse v RMO
T:
21. 3. 2017
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1a)
b) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 3+1 se xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1c)
d) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1d)
e) U Letiště 4, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
4)
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3.
nevyhovuje
žádosti o zproštění nájemních poplatků za pronájem domu Rooseveltova 88, Olomouc
s pozemkem a trvá na zachování podmínek platné nájemní smlouvy
dle důvodové zprávy bod 2)
4.
bere na vědomí
přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx, byt č. 11, tř.
Kosmonautů 18, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
5.
souhlasí
s rozšířením subjektu nájemce o xxxxxxxxxxxxxxx, byt č. 5, v domě Černá cesta 15, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
Policie ČR, Synkova 4, Olomouc - na 2 roky
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc – na 1 rok
dle důvodové zprávy bod 7)
s uzavřením nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxx na byt č. 1, tř. Spojenců 14, Olomouc - na 2
roky
dle důvodové zprávy bod 3)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

14

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 Přichystalova 64, dle
předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle
předložené důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci – zpráva a dotazník 40.
zasedání Výboru světového dědictví

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu.
2.
souhlasí
se zasláním odpovědi dle závěru a varianty a) důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Bezbariérové úpravy - Střední Novosadská - 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.
117D03B000089 z IROP pro období 2014 - 2020 na realizaci projektu s názvem
"Bezbariérové úpravy - Střední Novosadská"
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Rozpočtové změny roku 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2017 dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2017 dle upravené důvodové zprávy
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2017 dle
upravené důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Tramvajová trať Nové Sady II.etapa - křižovatka Rooseveltova
x Zikova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle bodu 3. „Stanovisko odboru investic“
3.
ukládá
nám. primátora Mgr. Filipu Žáčkovi uzavřít SOD
Rooseveltova x Zikova dle důvodové zprávy
T:
18. 4. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora

na

zpracování PD SSZ křižovatky

4.
ukládá
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic zajistit podpis předběžné řídící
kontroly před vznikem závazku a rozpočtovou změnu ve výši 207.636,- Kč
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru investic
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu a rozpravu na jednání RMO
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠNYT MIKULDA v ulici
28.října 3, Olomouc, v rozsahu 40 m2 pro fu Mikulda Kalda s.r.o., 28.října 463/3, 779 00
Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2017.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MINIPIVOVAR
RIEGROVKA v ulici Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele fu Pivovar
Riegrova 22 s.r.o., Werichova 8, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2017.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA na
Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 92,5 m2 pro žadatele f. RK Invest, spol.s r.o.
Dornych 2, 602 00 Brno, na dobu od 1.4. do 14.10. 2017.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení KAVÁRNA
DIVADELNÍ KLUB v ulici Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 50 m2 pro žadatele fu RK
Invest s.r.o., Dornych 2a, Trnitá 420, 602 00 Brno, na dobu od 1.4. do 14.10. 2017.
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6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici
Švédská 3, Olomouc, v rozsahu 55 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2017.
7.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ PALÁC v ulici
1.máje 27, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele fu ANAVIKO MADE s.r.o., 1.máje 27,
779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.9. 2017.
8.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení MORAVSKÁ
RESTAURACE na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 61,82 m2 pro žadatelku pí
xxxxxxxxxxxxxxx, Karafiátova 13, 779 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2017.
9.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURANT
U MOŘICE v ulici Opletalova 1 , Olomouc, v rozsahu 204 m2 pro žadatele fu. Restaurant
Mořic s.r.o., Opletalova 364/1, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2017 .
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KRÁLOVSKÁ
VINÁRNA v ulici Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 28m2
pro žadatele p.
xxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 14, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2017.
11. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 54+30 m2 pro žadatele fu AVINCOFFE
s.r.o., Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2017.
12. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POD LIMPOU na
Dolním náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 47,5 m2 pro žadatele fu PROLEGU s.r.o., Dolní
náměstí 22/43, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2017.
13. souhlasí
s umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KLUB U MĚ v ulici Dolní
náměstí 23, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxx, Dukelská 3, 779
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2017.
14. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BALKAN GRILL
PIZZA v ulici
Dolní náměstí 22/43, Olomouc, v rozsahu 30m2 pro žadatele p.
xxxxxxxxxxxxxxx, Resslova 219/6, 779 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2017.
15. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BRUK PIZZA BAR
v ulici Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 46,36 + 2 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx,
Dolní Hejčínská 17, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2017.
16. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA MADLEN
na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 102,60 m2 pro žadatele fu Madlen cukrárna s.r.o.,
Dolní náměstí 195/6, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2017.
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17. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOVE COFFEE v ulici
Masarykova 56 , Olomouc, v rozsahu 36,60 m2 pro žadatele pí xxxxxxxxxxxxxxx, Nerudova
572 796 01 Prostějov, na dobu od 1.4. do 31.10. 2017.
18. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZHU TE MIAO v ulici
Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 35,20 m2 pro žadatele fu HONG TAI YANG s.r.o., Na
Provaznici 2063/3, 150 00 Praha 5, na dobu od 1.4. do 30.9. 2017.
19. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CROSS CAFE v ulici
Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 31 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Zádvoří 3021/21,
700 30 Ostrava 30, na dobu od 1.4. do 30.9. 2017.
20. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení Pivnice
RADEGASTOVNA v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 pro žadatele p.
xxxxxxxxxxxxxxx, U Potoka 244, 783 14 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2017.
21. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROCKSTAR CAFÉ
BAR v ulici Lafayettově 10, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Na
Vozovce 24, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2017.
22. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT
CAESAR před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 192,2 m2 pro
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc na dobu od 15.4. do 30.9.2017.
23. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinotéka U TŘÍ
BRATŘÍ v ulici Hrnčířská 6, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx,
Hrnčířská 6, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2017.
24. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRATTORIA v ul.
tř.Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 86,46 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Dlouhá 38,
772 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 13.9. 2017.
25. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROXBURY v ulici
Chválkovická 4, Olomouc, v rozsahu 13,50m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, K Hájence
8, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2017.
26. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA
v ulici Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 27,90 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxx,
Lyžbice 760 739 61 Třinec, na dobu od 1.4. do 30.9. 2017.
27. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna DRÁPAL
v ulici Havlíčkova 3, Olomouc, v rozsahu 20 m2 a předzahrádka pro sezónní provoz
restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL v ulici tř.Svobody 18, Olomouc, v rozsahu 10 m2
+ 4m2 pro žadatele fu Restaurace Drápal s.r.o., Havlíčkova 637/1, 779 00 Olomouc, na
dobu od 1. 5. do 30.9. 2017.
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28. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB v ulici
Dlouhá 54A , Olomouc, v rozsahu 6,4 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Lužická 10, 779
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2017.
29. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JAZZ FRESH CAFÉ
v ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2 pro žadatele f. Spolek přátel olomouckého
jazzu, Sokolská 48, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2017 .
30. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení M.D. original 1869
v ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Zahradní 13,
Samotišky 379, 772 00 Olomouc, na dobu od 1. 4. do 31.10. 2017.
31. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TAVERNA ALLEGRA
v ul. Dolní náměstí 18/48, Olomouc, v rozsahu 14,96 m2 pro žadatele fu Markat Trading
s.r.o., Dolní náměstí 18/48, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2017.
32. schvaluje
předložené dohody o dodržování provozní doby se všemi žadateli předzahrádek schválených
v roce 2017.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 16.
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U Výpadu - oprava schodiště, přeložka ČEZ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení společnosti
ČEZ Distribuce a.s. dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru správy městských komunikací a MHD podepsat smlouvu se společností ČEZ
Distribuce, a.s.
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.
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Jílová, smíšená stezka (III. - VI. etapa), přeložka CETIN

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických zařízení společnosti CETIN dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru správy městských komunikací a MHD podepsat smlouvu se společností CETIN
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.
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Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s., za rok 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozpočtovou změnu dle návrhu důvodové zprávy
3.
ukládá
připravit návrh optimalizace modelu financování MHD dopravce DPMO, a.s., ve vztahu
k provozní ztrátě DPMO, a.s.
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
ředitel Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.

23

Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce - TT 1.máje

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce dle upravené přílohy č. 2 předložené důvodové
zprávy
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3.
ukládá
podepsat dohodu o ukončení smlouvy
T:
18. 4. 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 20.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Jungmannova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Akademická dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Zeyerova dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Švermova dle bodu 5. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 21.

25

Karty typu D + označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení karet typu D dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
schvaluje
přidělení označení dle bodu 2. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 22.

27

26

Smlouva o úschově

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat smlouvu o úschově
T:
4. 4. 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
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
3.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 24.

28

Lesy města Olomouce, a. s. - změna plánu investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se změnami plánu investic dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
změnu plánu investic dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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29

Aquapark - provozní zpráva za rok 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu vč. přílohy
2.
schvaluje
vyplacení zálohy služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní smlouvy,
uzavřené mezi SMOl a společností Aquapark Olomouc, a.s.
3.
ukládá
vyplatit zálohu služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní smlouvy,
uzavřené mezi SMOl a společností Aquapark Olomouc, a.s.
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 27.

30

CREDO,o.p.s. - žádost o stanovisko SMOl k navýšení kapacity
školy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
souhlasné stanovisko k navýšení kapacity Základní školy a Střední školy CREDO, o.p.s.,
oboru vzdělávání Základní škola speciální k 1.9.2017 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku školy
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

31

Dotace využití volného času dětí a mládeže - doplnění

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí finanční podpory žadateli dle důvodové zprávy včetně rozpočtové změny
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3.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

32

Pomník Topolany

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním pomníku dle důvodové zprávy na pozemku parc. č. 102 v k.ú. Topolany ve
vlastnictví SMOL
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

33

Modernizace varovného a informačního systému ochrany
města Olomouce a rozšíření digitálního povodňového plánu
ORP Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
pokračovat ve zpracování dokumentace projektu „Modernizace varovného a informačního
systému ochrany města Olomouce a rozšíření digitálního povodňového plánu ORP Olomouc“
v rozsahu varianty PREMIUM
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
3.
pověřuje
připravit podání žádosti na realizaci uvedeného projektu do OPŽP dle důvodové zprávy
T:
27. 6. 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
4.
ukládá
předložit Radě města Olomouce informaci o stavu žádosti na dotaci
T:
prosinec 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
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5.
ukládá
prověřit možnost realizace sítě monitoringu ovzduší a informačních panelů včetně zjištění
možnosti financování z dotačního titulu OPŽP
T:
27. 6. 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 32.

34

Rodinná politika SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zprávu o naplňování Akčního plánu rodinné politiky SMOl za rok 2016, dle upravené přílohy č.
1 důvodové zprávy
3.
schvaluje
Akční plán rodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2017, dle přílohy č. 2
důvodové zprávy
4.
schvaluje
personální změny v pracovní skupině rodinné politiky SMOl, dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

35

Kontrola hospodaření s majetkem a fin. prostředky u MŠ
Olomouc, Mozartova 6

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 35.

36

Audit nákupu,
materiálem

spotřeby a

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

se

spotřebním

2.
ukládá
přijmout nápravná opatření dle důvodové zprávy
T:
červenec 2017
O:
vedoucí odboru kancelář tajemníka
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 36.

37

Využití dotace na projekt "Zlepšení vzdělávacího zázemí pro
děti MŠ"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 37.

38

Využití dotace na projekt "Dětské hřiště Flora 40"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 38.

39

Příprava projektů - studie proveditelnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zadání zpracování studie proveditelnosti a CBA analýzy k projektům "Nákup
modernizovaných tramvají pro MHD" a "Holice - Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů cyklostezka" dle bodu 2.1 a 2.2 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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40

Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 4 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 40.

41

Organizační záležitosti - "Spisový a skartační řád statutárního
města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Spisový a skartační řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s
účinností od 1. 4. 2017
3.
pověřuje
primátora statutárního města Olomouce a tajemníka Magistrátu města Olomouce k vydání
aktualizovaných příloh "Spisového a skartačního řádu statutárního města Olomouce" v
souladu s platnou legislativou a s příslušnými interními normami, které se vztahují k
předmětné problematice.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 40. 1.

42

Organizační záležitosti - Služby mobilního operátora 2017 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postupy dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
přidělení tarifů dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
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4.
ukládá
vedoucí OKT aktualizovat VP č. 2/2015 vč. příloh
T:
4. 4. 2017
O:
vedoucí odboru kancelář tajemníka
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 40. 2.

43

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
rezignaci xxxxxxxxxxxxxxx a odvolává ho k 31.3.2017 z funkce předsedy KMČ Olomouc Hejčín
2.
jmenuje
do funkce člena a předsedy KMČ Olomouc - Hejčín pana xxxxxxxxxxxxxxx k 1.4.2017
3.
ukládá
informovat odvolaného a nově jmenovaného předsedu KMČ o schválených změnách
T:
21. 3. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 41.

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

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