USNESENÍ
z 83. schůze Rady města Olomouce, konané dne 4. 4. 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

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 4. 4. 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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Rozpočtové změny roku 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 včetně dodatku č. 1
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2017 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2017
včetně dodatku č. 1
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Bytové záležitosti

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

2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1a)
b) Školní 1, Olomouc, č.b. 4, ve 3. NP, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1b)
c) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 8, ve 3. NP, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod 1c)
d) tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 8, ve 3. NP, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxx bod 1d)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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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 68,
dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64,
dle předložené důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2,
dle předložené důvodové zprávy
5.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66, dle předložené
důvodové zprávy
6.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v DPS Peškova 1,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Individuální dotace a změny ve složení týmu komunitního
plánování sociálních služeb

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
individuální žádost v sociální oblasti dle důvodové zprávy
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2.
ukládá
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy
T:
10. 5. 2017
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
3.
schvaluje
změny ve složení týmu komunitního plánování sociálních služeb dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Zapojení města Olomouc do programu URBACT III – 2. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
se zapojením statutárního města Olomouc do 2. etapy projektu CIA 7 v rámci programu
URBACTIII Implementační sítě a s podpisem písemného závazku partnera projektu
uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy
2.
ukládá
náměstkovi primátora, RNDr. L. Šnevajsovi, ihned podepsat písemný závazek partnera
projektu CIA7 v rámci programu URBACT III Implementační sítě uvedeného v příloze č. 1
důvodové zprávy
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru evropských projektů
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Optimalizace MHD – aktualizace 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zadáním aktualizace pro rok 2017 dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Petice Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská – I. P. Pavlova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T:
18. 4. 2017
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Půlmaraton

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přepravu účastníků půlmaratonu v prostředcích DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat dopravce
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 9.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HERNA-BAR
PENALTA v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele fu REDOS
Invest s.r.o., se sídlem Wellnerova 3c, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2017.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA
DLOUHÉ v ulici Dlouhá 30 , Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxx,
Kmochova 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2017.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ
v ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Okružní 7,
Olomouc na dobu od 1.5. do 1.10. 2017.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAFE JAK LUSK
v ulici tř.Svobody 4, Olomouc, v rozsahu 3,25 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Západní
83, Krasice, 796 04 Prostějov, na dobu od 1.5. do 31.10. 2017.
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6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení cukrárna MIA v ulici
Masarykova č.20 , Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxx, Dolany
580, 783 16 Dolany, na dobu od 15.4. do 31.10. 2017.
7.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení CAFE-BAR
TŘINÁCTKA v ulici tř.Svornosti 13, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele
p. xxxxxxxxxxxxxxx, tř.Svornosti 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2017.
8.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení CAFÉ-BAR
APOLONIA v ulici Tovární 42a, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 pro žadatele fu LEONINO CZ
s.r.o. , Tovární 43, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2017.
9.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR U ZUBRA v ulici
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 19,60 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Šubova 46, 772
00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2017.
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINOTÉKA MONIKA v
ulici Rožňavská 10, Olomouc, v rozsahu 11 m2 pro žadatele pí xxxxxxxxxxxxxxx, Trnkova
43, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2017.
11. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MERLIN v ulici
Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 19,2 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Masarykova 5,
779 00 Olomouc, na dobu od 20.4. do 19.10. 2017.
12. bere na vědomí
informaci o podnětu ke schválené předzahrádce
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 10.
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Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 11.
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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 Hanácká dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Za Vodojemem dle bodu 2. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 12.
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Mattoni 1/2 Maraton Olomouc - odtahy vozidel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
realizaci odtahů vozidel dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 13.
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Periodické hodnocení práce ředitelů škol - seznam ředitelů
k hodnocení v roce 2017, hodnotící komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
seznam ředitelek zařazených do periodického hodnocení práce ředitelů škol v roce 2017
3.
souhlasí
s výjimkou ve složení hodnotící komise dle důvodové zprávy
4.
jmenuje
hodnotící komisi pro periodické hodnocení práce ředitelů škol v roce 2017 dle upravené
důvodové zprávy
5.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelky škol
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru školství
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6.
ukládá
informovat o přijatém usnesení členy hodnotící komise
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Zařazení mimořádné kontroly PO - školy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zařazením mimořádné veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola
Olomouc, Michalské stromořadí 11, do plánu kontrol 2017 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
zajistit provedení mimořádné veřejnosprávní kontroly dle důvodové zprávy
T:
16. 5. 2017
O:
vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/5, byt,
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce
za minimální kupní cenu ve výši 1.310.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je
spoluvlastnický podíl o velikosti 577/18078 na společných částech nemovité věci dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/7, byt,
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce
za minimální kupní cenu ve výši 2.010.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je
spoluvlastnický podíl o velikosti 777/18078 na společných částech nemovité věci dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
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5.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/8, byt,
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce
za minimální kupní cenu ve výši 2.211.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je
spoluvlastnický podíl o velikosti 1355/18078 na společných částech nemovité věci dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
6.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
7.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/9, byt,
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce
za minimální kupní cenu ve výši 1.120.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je
spoluvlastnický podíl o velikosti 518/18078 na společných částech nemovité věci dle
důvodové zprávy bod č. 1.4.
8.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
9.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/10, byt,
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce
za minimální kupní cenu ve výši 1.360.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je
spoluvlastnický podíl o velikosti 627/18078 na společných částech nemovité věci dle
důvodové zprávy bod č. 1.5.
10. schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
11. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 197 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dětřichov nad
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, jehož součástí je budova č. p. 132, rod. dům, včetně
zděné a dřevěné kůlny, plechové garáže a oplocení, pozemek parc. č. 209/3 zahrada včetně
oplocení, žumpy a studny a pozemek parc. č. 209/2 orná půda, oba v k. ú. Dětřichov nad
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní
cenu ve výši 428.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
12. schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Dětřichovská, spol. s r.o. o prodej pozemku parc. č. 209/2 orná půda v k.
ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
14. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 158/4 trvalý travní porost v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec
Dětřichov nad Bystřicí dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
15. schvaluje
nájem částí pozemku parc. č. 121/2 ostatní plocha o celkové výměře 30 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek Zelená č.p. 580/11 a 581/13 Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.8.
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16. schvaluje
podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci
č.j. 12 Co 155/2015-684 ze dne 30. 1. 2017 ve věci nepřiznání náhrady nákladů řízení
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
17. schvaluje
záměr darovat pozemky parc. č. 132/9, parc. č. 132/10 a parc. č. 132/11, vše orná půda v k.
ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 305/1, parc. č. 306/32 a parc. č. 1903/120, vše orná půda v k.
ú. Holice u Olomouce, parc. č. 395/55 zahrada v k. ú. Hodolany, parc. č. 351/20 a parc. č.
351/22, vše orná půda v k. ú. Topolany u Olomouce, parc. č. 905/5 a parc. č. 905/64, vše
orná půda v k. ú. Řepčín, a parc. č. 324/166 ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví České republiky
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad dle důvodové zprávy
bod č. 2.1.
18. revokuje
část usnesení RMO ze dne 18. 11. 2013 bod programu č. 2., bod č. 1.5 důvodové zprávy, ve
věci schválení předběžného záměru směnit pozemek parc. č. 905/5 orná půda o výměře
3192 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
19. revokuje
část usnesení RMO ze dne 18. 11. 2013 bod programu č. 2., bod č. 1.8 důvodové zprávy, ve
věci schválení předběžného záměru směnit pozemek parc. č. 905/64 orná půda o výměře
1195 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
20. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o zařazení pozemku parc. č. 905/5 orná půda v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc do směny se statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
21. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Reala consulting s. r. o. o zařazení pozemku parc. č. 905/64 orná půda
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc do směny se statutárním městem Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.1.
22. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti BARTON TRADING s.r.o. o směnu částí pozemků parc. č. 395/44 ostatní
plocha o výměře 95 m2 a parc. č. 1092/1 ostatní plocha o výměře 100 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti BARTON TRADING s.r.o. za pozemek
parc. č. 395/55 zahrada o výměře 201 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
23. schvaluje
záměr směnit část pozemku parc. č. 622/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 622/8 ostatní
plocha) o výměře 5 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
města Olomouce za části pozemku parc. č. 622/1 zahrada (dle GP parc. č. 622/6 ostatní
plocha o výměře 24 m2 a parc. č. 622/7 ostatní plocha o výměře 7 m2) o celkové výměře 31
m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
24. schvaluje
postup dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
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25. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 14/40 ostatní
plocha o výměře 48 m2 a parc. č. 14/41 ostatní plocha o výměře 49 m2) o výměře 97 m2 v k.
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 608 ostatní plocha o
výměře 36 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
27. souhlasí
s podáním návrhu Okresnímu soudu v Olomouci na přerušení řízení ve smyslu § 110 o.s.ř. ve
věci vedené pod sp. zn. 27 C 255/2016, o určení vlastnického práva k nemovité věci, a to
části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 97 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
28. schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve
výši 1.330.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
29. schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
30. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 62/2 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.6.
31. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1206/7 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
32. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 70/29 zahrada (dle GP parc. č. 70/30 zahrada) o výměře
55 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
33. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 12,5 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 17
m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
35. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 429/4 ostatní plocha o výměře 59 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
36. schvaluje
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 18,93 m2 v 1. NP budovy č. p. 367, obč. vyb,
Horní náměstí č. o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
37. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/22/2012/Vr ze dne 10. 9. 2012, ve znění dodatku č. 1
až 3, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 1 143
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, uzavřené se společností STAFOS - REAL, s.r.o.,
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spočívající v posunutí termínu pro předložení pravomocného územního rozhodnutí
z 30. 4. 2017 na 30. 6. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
38. schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/001517/2014/Plh ze dne 23. 6. 2014, uzavřenou
s manželi xxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem částí
pozemku parc. č. 758/27 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc, spočívající ve změně
příjmení nájemců ze xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxxxxxxx
na xxxxxxxxxxxxxxx a v udělení souhlasu s umístěním bočního vstupního schodiště na části
pozemku parc. č. 758/27 ostat. pl. výměře 15 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
39. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/22/2013/Vr, ve znění dodatku č. 1 a č. 2,
uzavřené dne 15. 4. 2013 se společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dohodou dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
40. schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 111/26 ostatní plocha o výměře 14 430 m2, parc. č. 111/23
ostatní plocha o výměře 6 907 m2 a parc. č. 97/2 trvalý travní porost o výměře 3 581 m2, vše
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti JU-TURN Jezdectví Lazce s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.3.
41. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/12/2012/Hr, ve znění dodatku č. 1,
uzavřené dne 30. 9. 2012 se spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. dohodou dle důvodové
zprávy bod č. 3.4.
42. schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 21/1 ostatní plocha o výměře 25 648 m2, parc. č. 128/5 ostatní
plocha o výměře 63 m2, parc. č. 21/8 zahrada o výměře 201 m2, parc. č. 21/9 zahrada
o výměře 2 m2, parc. č. 21/17 trvalý travní porost o výměře 77 m2, parc. č. 23/1 trvalý travní
porost o výměře 133 m2 a pozemku parc. č. st. 725 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
247 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 468 ostatní plocha
o výměře 63 m2 a částí pozemku parc. č. 111/26 ostatní plocha o celkové výměře 102 m2,
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 3.4.
43. schvaluje
změnu nájemní smlouvy 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, kterou dojde
k přistoupení dalších nájemců, pana xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx, k této
smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
44. schvaluje
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 803/3 zahrada
o výměře 31 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za 3 roky zpětně ke dni předcházejícímu dni
nabytí účinnosti dodatku nájemní smlouvy ve výši 5,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené
výši bezdůvodného obohacení by byla uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
45. schvaluje
změnu smlouvy 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
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o výměře 787 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, spočívající v 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. 3.6.
46. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 1908 vodní plocha o výměře 1,5 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
47. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 559/4 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
48. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu majpráv. 2/2000/Ge uzavřené dne 14. 8. 2000 s panem
xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
49. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 539/51 zahrada o výměře 308 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
50. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
51. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/67/2012/Hr uzavřené dne 25. 2. 2013
s panem xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
52. schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře 114 m2, parc. č. 846/1 ostatní plocha
o výměře 177 m2 a parc. č. 735/27 ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
53. bere na vědomí
změnu názvu spolku SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, nový
název je SAGITTARIA z.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
54. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/15/2012/Hr ze dne 1. 6. 2012 uzavřenou s paní
xxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 308/13 ostatní plocha o
výměře 23 702 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx
statutárnímu městu Olomouc, spočívající ve změně účelu nájmu z provozování
mezinárodního letiště na provozování veřejného vnitrostátního letiště dle důvodové zprávy
bod č. 3.13.
55. souhlasí
s využitím části pozemku parc. č. 531/1, ostatní plocha, o výměře 2500 m2, v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc pro pořádání akce „Svatokopecká hodová zábava 2017“, za
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
56. souhlasí
s vybudováním zastřešení vstupního schodiště a vstupní podesty bytových domů Topolová
421/4 a Topolová 434/7, na části pozemku parc. č. 812/30, orná půda, o celkové výměře
21612 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
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57. bere na vědomí
důvodovou zprávu bod č. 3.17.
58. schvaluje
změnu nájemní smlouvy ze dne 29. 2. 2012 uzavřenou se společností Bartoň a Partner s.r.o.,
jejímž předmětem je nájem budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 433/6
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 435/9 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající v prodloužení doby nájmu z 28. 2. 2017 na
31. 12. 2019, prodloužení provozní doby, umístění přebalovacího pultu pro děti a stanovení
platby za použití veřejných toalet v eurech, se zdůvodněním dle upravené důvodové zprávy
bod č. 3.17.
59. nevyhovuje
žádosti společnosti Bartoň a Partner s.r.o. o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 29. 2. 2012
uzavřenou se společností Bartoň a Partner s.r.o., jejímž předmětem je nájem budovy bez
č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 433/6 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č.
st. 435/9 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to o dobu
5-ti let dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
60. schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 12. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze
dne 1. 8. 2011, uzavřené 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.
Olomouc-město, obec Olomouc spočívající ve 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, se zdůvodněním dle důvodové
zprávy bod č. 3.18.
61. schvaluje
nájem části 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 panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
62. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti JTH Holding a.s. o koupi pozemku parc. č. 456/17 ostatní plocha
o výměře 77 m2 a části pozemků parc. č. 456/1 ostatní plocha o výměře 2 367 m2, parc. č.
456/14 ostatní plocha o výměře 1 149,5 m2 a parc. č. 456/18 ostatní plocha o výměře 585,4
m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti JTH Holding a.s. do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
63. trvá
na darování pozemku parc. č. 456/17 ostatní plocha o výměře 77 m2 a částí pozemků parc.
č. 456/1 ostatní plocha o výměře 2 367 m2, parc. č. 456/14 ostatní plocha o výměře 1 149,5
m2 a parc. č. 456/18 ostatní plocha o výměře 585,4 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc z vlastnictví společnosti JTH Holding a.s. včetně dopravní a příslušné technické
infrastruktury do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
64. ukládá
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi dále jednat se společností JTH Holding a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.1.
T:
13. 6. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
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65. schvaluje
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku
parc. č. 116/14 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí geometrický
plán na zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
66. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 116/14 ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc o výměře 18 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
67. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 578/8
ostatní plocha o výměře 352 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.3.
68. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 149/46682 pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova č. p.
471, jiná stavba a příjezdové komunikace, které nejsou ve vlastnictví prodávajícího,
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10 417,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
69. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací 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. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
70. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby vodovodu
DN 100 a kanalizace DN 300 s manžely xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
71. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovod DN 100
a splaškovou kanalizaci DN 300 s panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
72. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJIM/BDS/001755/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a
společností PTÁČEK – správa, a.s., jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
73. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. OMAJ-IM/PLA/001756/2014/Hrb mezi
statutárním městem Olomouc a společností PTÁČEK – správa, a.s., dle důvodové zprávy bod
č. 5.4.
74. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodu DN 100 s manžely
xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
75. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby kanalizace a vodovodu budované
v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro RD – Olomouc - Chválkovice“ s panem
xxxxxxxxxxxxxxx, jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
76. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
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kanalizace DN 250 a vodovodu DN 100 s panem xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod
č. 5.7.
77. souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
78. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/3/2011/Hoa mezi
společností STAFOS - REAL, s.r.o. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 5.9.
79. schvaluje
dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/16/2011/Hoa mezi společností STAFOS REAL, s.r.o. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
80. souhlasí
s technickým zhodnocením objektu č.p. 1017, který je součástí pozemku parc. č. st. 1324
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – Věžový vodojem a souhlasí
s odepisováním tohoto technického zhodnocení společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. za podmínky dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
81. nevyhovuje
žádosti společnosti Veolia Support Services Česká republika, a.s. o předběžný souhlas
s možností výstavby zařízení pro zneškodňování kapalných odpadů v areálu ČOV na Nových
Sadech na části pozemku parc. č. 265/26 ostatní plocha o výměře cca 300 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
82. schvaluje
změnu náležitostí u zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na
pozemku parc. č. 124/9 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
Univerzity Palackého v Olomouci spočívající v přesném vymezení co zahrnuje jednorázová
úplata za zřízení služebnosti a povinnosti oprávněného vyplývající ze zřízení služebnosti dle
důvodové zprávy bod č. 6.1.
83. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. st. 563
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb, v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
84. schvaluje
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/002200/2014/Vrt ze dne 3. 11. 2014 uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
85. revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 1. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6.6. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
86. revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 1. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6.6. důvodové zprávy, ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.4.
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87. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/002156/2014/Vrt uzavřené dne 4. 2. 2015 se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene
z 15. 9. 2017 na 31. 12. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
88. revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 9. 2016, bod programu 6, bod 6. 2. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 317 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
89. revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 9. 2016, bod programu 6, bod 6. 2. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 317 ostatní plocha v k.
ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
90. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 317 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
91. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 317 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.6.
92. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 265/7 orná půda, parc. č. 589/5 a parc. č. 611, vše ostatní plocha v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.7.
93. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 265/7 orná půda, parc. č. 589/5 a
parc. č. 611, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
94. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 464 zahrada v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
95. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 577/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
96. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování 2 ks zařízení - rozvaděčů komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě, umístění a provozování 1 ks rozvaděče pro ukončení
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přípojky NN, vše na pozemku parc. č. 336/3 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a
uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.
336/3 zahrada a parc. č. 324/7 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.10.
97. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování
2 ks zařízení - rozvaděčů komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, umístění a
provozování 1 ks rozvaděče pro ukončení přípojky NN, vše na pozemku parc. č. 336/3
zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a uložení a provozování přípojky podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 336/3 zahrada a parc. č. 324/7 ostatní plocha,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
98. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě a umístění a provozování zařízení – rozvaděče podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 31/30 ostatní plocha v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
99. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemku parc. č. 618/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.12.
100. revokuje
své usnesení ze dne 20. 12. 2016 bod 6, bod programu 6. 5. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na
pozemku parc. č. 68/20 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve prospěch společnosti
FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
101. revokuje
své usnesení ze dne 20. 12. 2016 bod 6, bod programu 6. 5. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 68/20 ostatní plocha v k. ú.
Lazce, obec Olomouc, ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 6.13.
102. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 46/2, parc. č 399/15, parc. č. 399/68 a parc. č. 807/3,
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
103. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 46/2,
parc. č 399/15, parc. č. 399/68 a parc. č. 807/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
104. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 1959/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 314/2 a
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parc. č. 1023, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany obec Olomouc ve prospěch společnosti TMobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
105. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1959/1 ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 314/2 a parc. č. 1023, vše ostatní plocha v k. ú.
Hodolany obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.15.
106. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 39/1 trvalý travní porost a parc. č. 49/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
107. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 39/1 trvalý travní porost a parc. č. 49/3 ostatní
plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.16.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc.č. 809/20, ostatní plocha, k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který
je ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, ve prospěch budoucího oprávněného –
statutární město Olomouc spočívající v povinnosti strpět umístění pozemní komunikace na
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč + DPH,
3.
doporučuje
ZMO schválit budoucí darování částí pozemku parc. č. 601/1, ostatní plocha v k.ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle situačních nákresů o rozsahu cca 290 m2 ve vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc,
4.
schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 219/1 a parc. č. 219/2 v k.ú. Bělidla, LV č. 180, parc. č. 852/5
v k.ú. Hodolany, LV č. 204, parc. č. 853 v k.ú. Hodolany, LV č. 145 a parc. č. 1473/1 v k.ú.
Chválkovice, vše druh pozemku vodní plocha, vše v obci Olomouc, ve vlastnictví České
republiky, s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
smlouvy do majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru
nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy a
schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na částech pozemků parc. č. 219/1
a parc. č. 219/2 v k.ú. Bělidla, LV č. 180, parc. č. 852/5 v k.ú. Hodolany, LV č. 204, parc. č.
853 v k.ú. Hodolany, LV č. 145 a parc. č. 1473/1 v k.ú. Chválkovice, vše druh pozemku vodní
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plocha, vše v obci Olomouc, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Povodí
Moravy, s.p. spočívající v povinnosti budoucího povinného strpět na výše uvedených
pozemcích umístění a provozování místní komunikace - cyklostezky s min. únosností 25 t,
přístup budoucího oprávněného – statutární město Olomouc nebo jím pověřených fyzických
či právnických osob na shora uvedené pozemky (právo chůze), jakož i vjezd a odjezd
motorových vozidel a mechanizmů za účelem provádění čištění, údržby a oprav komunikace
– cyklostezky (právo jízdy), a také volný přístup chodců a cyklistů na cyklostezku dobu
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy,
5.
schvaluje
nájem části pozemku dle situačního nákresu parc.č. 1059/21 ostatní plocha v k.ú. Černovír,
obec Olomouc ve vlastnictví Olomoucký kraj, právo hospodaření se svěřeným majetkem
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace za nájemné ve výši 300,- Kč/bm
protlaku a schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc.č.
1059/21 ostatní plocha v k.ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví budoucího 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 služebném
pozemku a ve strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení
veřejného osvětlení a strpění vstupu za tímto účelem na služebný pozemek na dobu
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného po
dokončení stavby a směrnice budoucího povinného č. 34-2011,
6.
schvaluje
nájem části pozemku dle situačního nákresu parc.č. 123/11 ostatní plocha v k.ú. Olomouc město, 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 10 000,- Kč za případ překopu vozovky silnice II. třídy a schválit
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 123/11 ostatní plocha
v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve vlastnictví budoucího povinného Olomoucký kraj,
právo hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace ve prospěch budoucího oprávněného – statutární město Olomouc spočívající ve
strpění uložení kabelového vedení veřejného osvětlení, které bude váznout na služebném
pozemku a ve strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení
veřejného osvětlení a strpění vstupu za tímto účelem na služebný pozemek na dobu
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného po
dokončení stavby a dle směrnice budoucího povinného SSOK SM 46-2014,
7.
schvaluje
úhradu za užívání části pozemku parc.č. 36/2, zahrada v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc,
který je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxx, bytem Za školou 123/1, Olomouc, o
rozsahu 84 m2 statutárním městem Olomouc bez právního důvodu za dobu od 1. března
2014 do 28. února 2017 ve výši 13 860,- Kč.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Veřejná zakázka č. 16181 - Rámcová dohoda na dodávku
xerografického papíru - vyloučení, zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
19

2.
vylučuje
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka zadávacího řízení dle důvodové zprávy,
3.
schvaluje
vybrané dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření rámcové
dohody na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na dodávku xerografického
papíru“ evidenční číslo: 16181.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 18. 1.
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Veřejná zakázka č. 16163 - Centrální pojištění města Olomouc zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku s názvem „Centrální pojištění města Olomouc“ evidenční číslo: 16163.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 18. 2.
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Veřejná zakázka č. 17051 - Digitální varhany - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 18. 3.
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Závěrečné vyúčtování projektů (org 5067, 4792, 4992)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektů "MŠ Jílová 43, Olomouc –
energetická opatření, ZŠ Rožňavská – energetická opatření a ZŠ Nedvědova 17, Olomouc –
energetická opatření", včetně výpisů ze zvláštních bankovních účtů do konce roku 2027 dle
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části F 1.3 důvodové zprávy.
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
3.
ukládá
zrušit zvláštní účty projektů: č. 55972752/0800 dle části A 1.3, č. 5597512/0800 dle části B
1.3 a č. 5597352/0800 dle části C 1.3 důvodové zprávy.
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektů a všech originálů
dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektů "MŠ
Jílová 43, Olomouc – energetická opatření, ZŠ Rožňavská – energetická opatření a ZŠ
Nedvědova 17, Olomouc – energetická opatření" do konce roku 2027 dle části D 1.3
důvodové zprávy.
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru investic
5.
ukládá
plnit povinnosti dle části D 1.1 a) a b) a části D 1.2 důvodové zprávy.
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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Lošov, Zlaté Doly - rekonstrukce komunikace (ORG 5502)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
ekonomickému odboru podepsat předběžnou řídící kontrolu
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2017/00036
4.
ukládá
odboru investic zařadit akci Lošov, Zlaté Doly - rekonstrukce komunikace (ORG 5502) do
návrhu plánu roku 2018
T:
prosinec 2017
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Na Vozovce – cyklostezka a úprava zóny (ORG 5456)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
3.
ukládá
odboru investic SMOl zajistit uzavření “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Volba člena dozorčí rady DPMO, a.s.

Rada města Olomouce v působnosti valné hromady DPMO, a.s., po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
volí
od 7.4.2017 za člena Dozorčí rady společnosti DPMO, a.s. pana Lubomíra Nedvěda
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 24.
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Standardy kanalizační sítě

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Městské standardy kanalizační sítě
3.
ukládá
Zajistit používání Městských standardů kanalizační sítě při výstavbě vodohospodářské
infrastruktury na území města Olomouce s platností od 1.7.2017
T:
průběžně
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru investic
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4.
ukládá
Informovat odbory MMOL a odbornou veřejnost o schválení Městských standardů kanalizační
sítě a zajistit jejich vyvěšení na webových stránkách města
T:
27. 6. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Kreativní průmysly

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Regionální agentura

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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Monitoring památky UNESCO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu obsahující informace a komentáře k "Roční monitorovací
zprávě o statku zapsaném na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2016"
zpracovanou Národním památkovým ústavem v Olomouci (NPÚ)
2.
ukládá
ve smyslu návrhu závěrečného stanoviska v důvodové zprávě zaslat bezodkladně písemné
vyjádření k uvedené RMZ za rok 2016 se zapracovanými komentáři na NPÚ v Olomouci
T:
18. 4. 2017
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Významné aktivity, individuální dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity u žádostí č.14038, 14005, 14068,12851 dle
upravené důvodové zprávy
3.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Individuální dotace u žádostí č.14011, 14017, 14025, 14039,
14013, 13964, 14028, 13944, 14015, 14006, 14029, 14034, 14027, 14037, 14041, 12562,
13476 dle upravené důvodové zprávy
4.
neschvaluje
přidělení dotace v kapitole Individuální dotace u žádosti č. 13958 dle upravené důvodové
zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 29.
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Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 14. zasedání
ZMO konaného 13. 3. 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 5, část 5 usnesení ZMO ze dne 13.3.2017 - Majetkoprávní záležitosti odboru investic:
- náměstkovi primátora Mgr. Filipu Žáčkovi odpovědět dle důvodové zprávy
T:
16. 5. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
2.
ukládá
k bodu 6, část 3 usnesení ZMO ze dne 13.3.2017 - Prevence kriminality:
- předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 13.3.2017 (T: ihned)
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru sociálních věcí
3.
ukládá
k bodu 11, část 4 usnesení ZMO ze dne 13.3.2017 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc:
- ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol (T: březen
2017)
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru školství
4.
ukládá
k bodu 12, část 3 usnesení ZMO ze dne 13.3.2017 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových
organizací - škol:
- informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení (T: březen 2017)
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru školství
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5.
ukládá
k bodu 13, část 3 usnesení ZMO ze dne 13.3.2017 - Změna č. IV Územního plánu Olomouc doplnění:
- odboru koncepce a rozvoje doplnit pořizovanou Změnu č. IV Územního plánu Olomouc dle
důvodové zprávy (T: ihned)
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
6.
ukládá
k bodu 14, část 4 usnesení ZMO ze dne 13.3.2017 - Pořízení Změny č. V Územního plánu
Olomouc:
- odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení Změny č. V. Územního plánu Olomouc
(T: ihned)
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
7.
ukládá
k bodu 16, část 6 usnesení ZMO ze dne 13.3.2017 - Pořízení souboru změn č. IX
Regulačního plánu MPR Olomouc:
- odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení Souboru změn č. IX. Regulačního plánu
městské památkové rezervace Olomouce (T: ihned)
T:
18. 4. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
8.
ukládá
k bodu 23, část 2 usnesení ZMO ze dne 13.3.2017 - Opatření týkající se znečištění ovzduší:
- náměstkovi primátora RNDr. Aleši Jakubcovi, Ph.D., předložit ZMO komplexní materiál
popisující problematiku ochrany ovzduší ve městě Olomouci, zejména z pohledu
realizovaných připravovaných opatření města (T: září 2017)
T:
srpen 2017
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 30.
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Organizační záležitosti - organizační
stavebním Magistrátu města Olomouce

změna

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 5. 2017
3.
ukládá
zapracovat organizační změnu ve stavebním odboru MMOl do dodatku Organizačního řádu
MMOl a MPO
T:
18. 4. 2017
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
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Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31.

32

Organizační záležitosti - organizační změna
památkové péče Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru památkové péče dle předložené důvodové zprávy s účinností od
1. 5. 2017
3.
schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31. 1.
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Třída 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
(ORG4781)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
koupi parkovacích karet dle důvodové zprávy
4.
ukládá
odboru investic provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
T:
ihned
O:
vedoucí odboru investic
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 32.

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

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