USNESENÍ
z 85. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním
plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu plnění 18. 4. 2017 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A) a B) důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/14 zahrada o výměře 106 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej spoluvlastnického podílu 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 budova č. p. 579,
Foerstrova 22, která není ve vlastnictví prodávajícího, paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 2.793,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej spoluvlastnického podílu 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 budova č. p. 579,
Foerstrova 22, která není ve vlastnictví prodávajícího, paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 7.581,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej spoluvlastnického podílu 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 budova
č. p. 579, Foerstrova 22, která není ve vlastnictví prodávajícího, za kupní cenu celkem ve výši

122.626,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 57/1000 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 59/1000 do SJM xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.847,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 54/1000 do SJM xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.182,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 58/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.714,- Kč
- podíl o velikosti 76/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 10.108,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 57/1000 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.581,- Kč
- podíl o velikosti 55/1000 do SJM xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 7.315,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o koupi stavby bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 1261
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví paní
xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce, za kupní cenu ve výši
200.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
6.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 180/7 orná půda a část pozemku parc. č. 180/8 orná půda
(dle GP parc. č. 180/8 orná půda) o výměře 5 357 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
7.
schvaluje
záměr směnit část pozemku parc. č. 180/8 orná půda (dle GP parc. č. 180/30 orná půda)
o výměře 2 671 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
města Olomouce za pozemky parc. č. 1736/25 orná půda, parc. č. 1736/31 orná půda, parc.
č. 1736/33 orná půda a parc. č. 1736/55 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
8.
schvaluje
záměr prodat budovu bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví statutárního města Olomouce,
nacházející se na pozemku parc. č. 532/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Svatý Kopeček,
obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Národního památkového ústavu dle důvodové zprávy bod
č. 2.3.
9.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha o výměře 424 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna
až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
10. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha o výměře 322 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po
pracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
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11. nevyhovuje žádosti
společnosti TAF – CZ s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha o výměře
50 2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
12. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha o výměře 113 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
13. schvaluje
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 835/11 ostatní plocha a část pozemku parc. č.
479/3 o výměře 40 m2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra předmětné
části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
14. schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce uzavřenou dne 11. 9. 2015 se společností Česko Britská
Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o., jejíž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.
č. 31/8 orná půda o výměře 20 525 m2, pozemků parc. č. 31/56 orná půda o výměře 41 m2,
parc. č. 31/57 orná půda o výměře 23 m2, parc. č. 31/58 orná půda o výměře 26 m2, parc. č.
31/60 orná půda o výměře 207 m2, části pozemku parc. č. 31/54 orná půda o výměře 450 m2
a části pozemku parc. č. 31/55 orná půda o výměře 1 527 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k rozšíření předmětu výpůjčky
o pozemek parc. č. 31/101 orná půda o výměře 335 m2, pozemek parc. č. 31/102 orná půda
o výměře 5 m2, pozemek parc. č. 191 ostatní plocha o výměře 89 m2, budovu bez čp/če,
stavba technického vybavení, která je součásti pozemku parc. č. st. 191 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 99 m2 a o budovu bez čp/če, stavba technického vybavení, která
je součásti pozemku parc. č. st. 192 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2, vše v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
15. schvaluje
svěření pozemku parc. č. 31/101 orná půda o výměře 335 m2, pozemku parc. č. 31/102 orná
půda o výměře 5 m2 a pozemku parc. č. 191 ostatní plocha o výměře 89 m2, vše v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
16. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1051/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
17. schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 1106/21 zahrada o výměře 192 m2 v k. ú. Černovír,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
18. schvaluje
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 14 m2 v 1. NP budovy č. p. 591, Rooseveltova
90, na pozemku parc. č. st. 907 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
19. schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 29.12.2016 uzavřenou
s xxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání o celkové výměře
43,30 m2 v 1. NP budovy č.p. 67, bydlení, na ulici Jilemnického č.o. 29, která je součástí
pozemku parc.č.st. 80 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc,
kde změnou smlouvy dojde ke změně výměry předmětu nájmu z 43,30 m2 na 36,19 m2 dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
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20. vyhovuje žádosti
xxxxxxxxxxxxxxx o vrácení části zaplaceného nájemného za prostory sloužící podnikání v 1.
NP budovy č.p. 67, bydlení, na ulici Jilemnického č.o. 29, která je součástí pozemku parc.č.st.
80 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.9.
21. schvaluje
úhradu zálohy na náklady exekuce sp.zn. 196EX 1182/16 ve věci vyklizení pozemků parc. č.
1693 orná půda o výměře 4 406 m2, parc. č. 1691 orná půda o výměře 4 275 m2, parc. č.
1689/1 orná půda o výměře 4 207 m2 a části pozemku parc. č. 1687/1 ostatní plocha
o výměře 5 500 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve výši 72.600,- Kč
včetně DPH soudnímu exekutorovi xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
22. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/37/2010/S uzavřené dne 22. 11. 2010,
nájemce statutární město Olomouc, pronajímatel pan xxxxxxxxxxxxxxx, a to dohodou dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
23. schvaluje
nájem pozemků parc. č. 313/12 ostatní plocha o výměře 21 386 m2 a parc. č. 313/14 ostatní
plocha o výměře 2 077 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana
xxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
24. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/6/2011/Hr uzavřené dne 29. 3. 2011,
nájemce statutární město Olomouc, pronajímatelé manželé xxxxxxxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx, a to dohodou dle důvodové
zprávy bod č. 3.3.
25. schvaluje
nájem pozemků parc. č. 314/11 ostatní plocha o výměře 20 279 m2 a parc. č. 314/13 ostatní
plocha o výměře 1 842 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví
manželů xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2), paní xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/6), paní
xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/6) a paní xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/6) statutárnímu
městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
26. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 105/49 ostatní plocha o výměře 20 m2
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
27. schvaluje
výběr pachtýře části pozemku parc. č. 1678/32 orná půda o výměře 5 755 m2 a části
pozemku parc. č. 1678/34 orná půda o výměře 40 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc, mezi panem xxxxxxxxxxxxxxx a Zahradnickou asociací, o.s. formou obálkové
metody s aukcí na výši pachtovného, kdy minimální výše pachtovného činí 3000,- Kč/rok a
minimální výše příhozu činí 100,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
28. schvaluje
poskytnutí jako výpůjčky stavby „Božích muk“ nacházející se na pozemku parc. č. 87/5 trvalý
travní porost v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 3.6.
29. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 602/1 ostatní plocha o
výměře 380 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
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30. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 6 zahrada a částí pozemků
parc. č. 1046/1 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 1215 ostatní plocha o výměře 136
m2 a parc. č. 4 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.2.
31. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře
338 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
32. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře
278 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 16 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
33. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře
269 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 12 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře
267 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
35. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře
303 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
36. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 91
m2 a parc. č. 141 orná půda o výměře 268 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 375
m2 a parc. č. 141 orná půda o výměře 216 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
38. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře
81 m2 a parc. č. 141 orná půda o výměře 203 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře
181 m2, parc. č. 141 orná půda o výměře 195 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 11
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře
262 m2, parc. č. 141 orná půda o výměře 398 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 11
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
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41. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře
81 m2, parc. č. 141 orná půda o výměře 203 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
42. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxxx o nájem pozemku parc. č. 1050 ostatní plocha o výměře 346 m2
a částí pozemků parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 113 m2 a parc. č. 140/20 orná půda
o výměře 173 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
43. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 111/2 ostatní plocha o výměře
37 m2, parc. č. 127/7 ostatní plocha o výměře 371 m2 a parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře
86 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
44. schvaluje
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 803/2 orná
půda o výměře 13 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za 3 roky zpětně do dne
předcházejícího dni zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí 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. 4.6.
45. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části 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, manželům xxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 244.920,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
46. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části 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 panu xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši
234.920,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
47. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/10/2004/Ger ze dne 15. 2. 2004
uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxx a s paní xxxxxxxxxxxxxxx, dohodou dle důvodové zprávy
bod č. 4.7.
48. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části 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. 4.7.
49. 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 10 416,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
50. schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby vodoměrné šachty na pozemku
parc. č. 405/1 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, se společností
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
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51. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 100, kanalizace DN
300 a tlakové kanalizace DN 90 se společností Cukrovar Vrbátky a.s. jako budoucím dárcem
dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
52. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby vodovodu
DN 100, kanalizace DN 300 a tlakové kanalizace DN 90 se společností Cukrovar Vrbátky a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
53. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN
300 s panem xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
54. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby vodovodu
DN 100 a kanalizace DN 300 s panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
55. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby vodovodu
DN 150 a kanalizace DN 400 se společností DPK Morava, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
5.6.
56. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby vodovodu
DN 100 a kanalizace DN 300 se společností Htech cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
57. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu DN 80 a kanalizace DN 300 na pozemcích parc.
č. 978/1 zahrada, parc. č. 1036/1 a parc. č. 994/11, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, se společností Htech cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
58. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 944/11
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Htech cz s.r.o.
ve prospěch statutárního města Olomouce bod č. 5.9.
59. schvaluje
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 88/3 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc,
ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
60. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 88/3
orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ
s.r.o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
61. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 231/5 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st.
686 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 552, objekt občanské
vybavenosti, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
62. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 231/5 ostatní plocha v k. ú. Lazce,
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obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 686 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova č. p. 552, objekt občanské vybavenosti, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 6.2
63. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 140/2 zahrada, parc. č. 88/1, parc. č. 610 a parc. č. 619, vše ostatní
plocha, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
64. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 291/34, parc. č. 291/35 a parc. č. 292/2, vše ostatní plocha, vše v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.4
65. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 291/34, parc. č. 291/35 a parc.
č. 292/2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
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
zřízení budoucí služebnosti na částech pozemků dle situačního nákresu parc.č. 93/1 ostatní
plocha, parc.č. 93/27 ostatní plocha a parc.č. 93/29 ostatní plocha, vše v k.ú. Olomouc –
město, obec Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto budoucí obtížený
ve prospěch budoucího oprávněného společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
IČ 04084063 spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního
komunikačního vedení na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH
ve prospěch SMOl,
3.
schvaluje
zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1175 ostatní plocha v k.ú. Řepčín, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, s nímž má právo hospodaření Povodí
Moravy, s.p., spočívající v povinnosti Povodí Moravy s.p., jako povinného, strpět umístění
a provozování místní komunikace - cyklostezky na části předmětného pozemku v rozsahu dle
geometrického plánu, v právu vstupu oprávněného – statutární město Olomouc, pověřených
fyzických či právnických osob, vjezdu a odjezdu motorových vozidel a mechanismů
za účelem provádění čištění, údržby a oprav místní komunikace - cyklostezky na dobu
neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 92.529 Kč + DPH,
4.
schvaluje
zřízení služebnosti spočívající v právu umístění a provozování stavby, vstupu a vjezdu
za účelem provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže stavby na části pozemku
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v rozsahu dle geometrického plánu parc. č. 621, vodní plocha, o výměře 43 000 m2, k. ú.
Unčovice, obec Litovel, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem
státu náleží Povodí Moravy, s.p. na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 10.230,Kč + DPH,
5.
schvaluje
uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním stavby s názvem „Lazce – Dlouhá – přechod
pro pěší“ na části pozemku dle situačního zákresu parc.č. 95/5, ovocný sad o výměře
7419 m2, v k.ú. Lazce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci
na dobu šesti let od uzavření smlouvy a bezúplatně,
6.
schvaluje
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku spočívající ve stavebních úpravách
stávající tramvajové zastávky a křižovatky na pozemní komunikaci č. II/448 ve vlastnictví
Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace na pozemcích parc.č. 540/2, parc.č. 540/37, parc.č. 540/41, parc.č. 540/42,
parc.č. 540/43, parc.č. 540/44, všechny ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc,
7.
schvaluje
zřízení budoucí služebnosti na částech pozemků dle situačního nákresu parc.č. 116/47
ostatní plocha, parc.č. 116/50 ostatní plocha a parc.č. 116/110 ostatní plocha, vše v k.ú.
Olomouc – město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto budoucí
obtížený ve prospěch budoucího oprávněného společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ 04084063 spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách
podzemního komunikačního vedení na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč
+ DPH ve prospěch SMOl.
8.
revokuje
část usnesení č. 3 Rady města Olomouce ze dne 7. 3. 2017 bod č. 1.6 důvodové zprávy
ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku
dle situačního zákresu parc.č. 116/56 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který
je ve vlastnictví statutárního města Olomouc, 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.

4

Veřejná zakázka č. 17004 - MŚ Rožňavská - energetická
opatření - vyloučení (ORG 5623)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
vylučuje
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka zadávacího řízení dle důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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5

Veřejná zakázka č. 16192 - Bezbariérové úpravy komunikací
Olomouc - trasa M - zadání (ORG 4769)

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 „Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc, trasa M“
evidenční číslo: 16192.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 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
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2017 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2017
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 8. května 36, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc – DPS
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 1 měsíc
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc, byt č. 42
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc, byt č. 49
dle důvodové zprávy bod 2 a, b)
3.
schvaluje
výpověď z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxxx, I. P. Pavlova 62, Olomouc, byt č. 51
dle důvodové zprávy bod 3)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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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 xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66,
dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Balvanitý skluz

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
postupovat dle důvodové zprávy
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí odboru evropských projektů
vedoucí odboru investic
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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MŠ Holečkova - energetická opatření

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se složením projektového týmu dle bodu 3.
3.
souhlasí
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt MŠ Holečkova - energetická opatření
do 70. výzvy Ministerstva životního prostřední v rámci Operačního programu Životní prostředí
2014 - 2020
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Územní studie Výstaviště Flora Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Zadání územní studie Výstaviště Flora Olomouc dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje postupovat dle návrhu dalšího postupu dle důvodové zprávy
T:
září 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Užití částky 2,7 mil. Kč na opravy komunikací dle požadavků
KMČ v r. 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
k realizaci tyto vybrané akce dle přílohy důvodové zprávy:
- řádek 5, KMČ 10 Nemilany, ul. Kožušanská
- řádek 7, KMČ 12 Neředín, ul. Neředínská
- řádek 9, KMČ 14 Nové Hodolany a KMČ 16 Nový Svět (společná žádost), Vejdovského Tovární
- řádek 10, KMČ 15 Nové Sady, Družební - Rožňavská
- řádek 13, KMČ 18 Olomouc - západ, Pod Lipami
- řádek 17, KMČ 25 Sv. Kopeček, MK Křičkova, U Ovčačky - zóna 30
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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Finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účetní závěrky PO - škol dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy
3.
schvaluje
návrh finančního vypořádání roku 2016 PO - škol dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
4.
schvaluje
použití finančních prostředků rezervních fondů k posílení zdrojů fondů investic PO - škol dle
přílohy č. 5 důvodové zprávy
5.
pověřuje
náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška podpisem Protokolů o schvalování účetních
závěrek jednotlivých PO - škol dle přílohy č. 3 důvodové zprávy - vzor protokolu
T:
16. 5. 2017
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
6.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele PO - škol
T:
16. 5. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Studie na rekonstrukce objektů škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr na rekonstrukci objektu Základní školy Olomouc, Přichystalova 20 dle důvodové
zprávy
3.
ukládá
zajistit zpracování dalších stupňů projektové dokumentace dle důvodové zprávy
T:
březen 2018
O:
vedoucí odboru investic
4.
schvaluje
záměr na rekonstrukci objektu Základní školy Olomouc, Zolova 2 - Slavonín
5.
ukládá
zajistit zpracování dalších stupňů projektové dokumentace dle důvodové zprávy
T:
září 2017
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
jmenuje
zástupce zřizovatele do školských rad základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární
město Olomouc, dle upravené přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat jmenované zástupce a ředitele škol o přijatém usnesení
T:
16. 5. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Značení sloupů veřejného osvětlení - průběžná informace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
postup dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit zprávu o postupu
T:
září 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Solární lavičky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
nákup tří kusů laviček typ Steora
3.
schvaluje
umístění laviček dle rozpravy v RMO
4.
schvaluje
zařazení částky 200 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.
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Knihovna města Olomouce - vyřazení nepoužitelného
a neopravitelného majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s vyřazením nepoužitelného a neopravitelného majetku dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit
s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci
T:
10. 5. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Knihovna města Olomouce - žádost o slevu z nájmu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi příspěvkovou
organizací Knihovna města Olomouce a společností SETTINGS s. r. o.
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací) seznámit
s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci
T:
10. 5. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Moravské divadlo Olomouc - upuštění od vymáhání nedobytné
pohledávky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s upuštěním od vymáhání nedobytné pohledávky dle předložené důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat souhlas s upuštěním od vymáhání nedobytné pohledávky příspěvkové organizaci
Moravské divadlo Olomouc dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Kontrola hospodaření u MŠ Ol. kpt. Nálepky za rok 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 23.
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Audit hospodaření s finančními prostředky v roce 2016
dle paragrafu 6171 na odboru ochrany

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
realizovat nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy 4/2017
T:
srpen 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 24.
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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. 14019,13313 dle upravené
důvodové zprávy
3.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Individuální dotace u žádostí
č.14020,13954,14030,14054,14052,14062,13367 dle upravené důvodové zprávy
4.
neschvaluje
přidělení dotací v kapitole Individuální dotace u žádostí č. 13165, 14055
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 25.
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Organizační změny Městské policie Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změny Městské policie Olomouc dle předložené důvodové zprávy s účinností
dnem 1. 5. 2017
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 26.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Protikorupční strategie
statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 1 "Protikorupční strategie statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 5. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 27.
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Organizační záležitosti - organizační změna v odboru vnějších
vztahů a informací Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2017
3.
ukládá
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" se zakomponováním změn
dle důvodové zprávy
T:
16. 5. 2017
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 27. 1.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "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. 5 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 27. 2.
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28

Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o používání
služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 27. 3.
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Organizační záležitosti - Smlouvy o výpůjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 27. 4.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ LA FÉE v ul.
Ostružnická 13, Olomouc, v rozsahu 2,24 m2 pro žadatele fu Café La Fée s.r.o., Dolní
náměstí 6, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2017.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SIDE STREET v ulici
Kapucínská 1 , Olomouc, v rozsahu 18,75 m2 pro žadatele fu Side Street s.r.o. , Dolní
náměstí 23, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2017.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŽIVIBAR v ulici
Ostružnická 8, Olomouc, v rozsahu 2,4 m2 pro žadatele pí xxxxxxxxxxxxxxxx, Západní 38,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2017.
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5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LAHŮDKY v ulici
Ostružnická 24, Olomouc, v rozsahu 2 m2 pro žadatele fu LAHŮDKY – MARTINÁSEK s.r.o,
Pasteurova 13a, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2017.
6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VARNA v ulici
Riegrova 6, Olomouc, v rozsahu 70,08 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxx, Pod Kopečkem
149/11, 779 00 Olomouc, na dobu od 22.4. do 31.10. 2017.
7.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOS BASTARDOS
v ulici Komenského 12, Olomouc, v rozsahu 10,2 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxx,
Slatinky 11, 783 42 Slatinky, na dobu od 22.4. do 30.9. 2017.
8.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení WOK v ulici tř. 17.
listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 24,5 m2 pro žadatele fu Hua Ying, s.r.o., Na Rybníčku 22,
250 65 Líbeznice, na dobu od 9. 5. do 9.10. 2017.
9.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ BAR MEEX
v ulici Horní náměstí 12/19, Olomouc, v rozsahu 3 m2 pro žadatele fu MEEX BAR s.r.o.,
Horní náměstí 12/19, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2017.
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LATINO BAR v ulici
Uhelná 15 , Olomouc, v rozsahu 33 m2 pro žadatelku fu EVENTOS, s.r.o. , Na Střelnici 48,
779 00 Olomouc, na dobu od 25.4. do 31.10. 2017.
11. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ELDORÁDO v ulici Na
Střelnici 14, Olomouc, v rozsahu 26 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxxx, Kpt.Jaroše 19,
779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 10.9. 2017.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 28.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kosmonautů dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kosmonautů dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dobrovského dle bodu 3. důvodové zprávy
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5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Erbenova dle bodu 5. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 29.
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Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
neschvaluje
přidělení označení dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 30.
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Veřejná zakázka č. 17031 - Oprava tramvajové křižovatky
Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. Legionářská zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem "Oprava
tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. Legionářská"
evidenční číslo 17031,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle upravené důvodové
zprávy
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4.
pověřuje
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.
a) k podpisu smlouvy o společném zadávání se zadavatelem uvedeným v důvodové zprávě,
b) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
c) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 31.

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

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