USNESENÍ
z 89. schůze Rady města Olomouce, konané dne 30. 5. 2017
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 30. 5. 2017 dle části A) důvodové
zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
4.
vypouští ze sledování
- část 3 bodu 11 usnesení RMO z 20. 12. 2016 týkající se Dopravní studie OKR
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši
10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce
ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx,
kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx a kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti
BPS-Prastav, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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, manželům xxxxxxxxxxxxxxx do společného
jmění manželů za kupní cenu ve výši 2.510.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je
spoluvlastnický podíl o velikosti 577/18078 na společných částech nemovité věci dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana
xxxxxxxxxxxxxxx nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce
pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce
pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx a nabídce společnosti BPS-Prastav,
s.r.o. na prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 200/5, 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
4.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti BPSPrastav, s.r.o., kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx a kauce ve výši 10.000,- Kč
panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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, panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 2.500.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti
777/18078 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
6.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce společnosti BPS-Prastav, s.r.o.,
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxx a nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
7.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx a kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti CONSALE s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
8.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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, společnosti BPS-Prastav, s.r.o. za kupní
cenu ve výši 3.020.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti
1355/18078 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
9.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana
xxxxxxxxxxxxxxx a nabídce společnosti CONSALE s.r.o. na prodej jednotky vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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
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Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
10. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši
10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce
ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč paní xxxxxxxxxxxxxxx
kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx a kauce ve výši 10.000,Kč společnosti BPS-Prastav, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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, panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 2.180.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti
518/18078 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx a
paní xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx,
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx a nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
13. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč
panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši
10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce
ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx,
kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč paní
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx a kauce ve výši 10.000,Kč společnosti BPS-Prastav, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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, panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 2.515.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti
627/18078 na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana
xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana
xxxxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx na prodej jednotky vymezené podle zákona
č. 89/2012 Sb., a to jednotky 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
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16. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2017, bod 2, část 3 ve věci uložení společnosti Správa
nemovitostí Olomouc, a.s. pronajmout jednotku č. 308/4, byt, v domě č. p. 308, 309, 310,
Ovesná 17, 19, 21 dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
přeřazení jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to jednotky č. 308/4, byt,
v domě č. p. 308, 309, 310, Ovesná 17, 19, 21 na pozemku parc. č. st. 409, 410, 411 vše
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc v Dlouhodobé koncepci
hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl na období 2016 – 2018 z kategorie A
nemovité věci ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji, směně nebo
darování do kategorie C – nemovité věci určené k prodeji, směně nebo darování dle
důvodové zprávy bod č. 1.6.
18. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
19. schvaluje
prodat pozemek parc. č. 488 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nemilany, obec Olomouc,
jehož součástí je budova č. p. 182, objekt občanské vybavenosti, Česká čtvrť 49, formou
veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 1.805.000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.8.
20. schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
21. nevyhovuje žádosti
pobočného spolku Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 4105 TUŘI o dlouhodobý
nájem pozemku parc. č. 488 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nemilany, obec Olomouc,
jehož součástí je budova č. p. 182, objekt občanské vybavenosti, Česká čtvrť 49 dle
důvodové zprávy bod č. 1.8.
22. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pobočného spolku Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 4105 TUŘI
o bezúplatný převod, případně prodej pozemku parc. č. 488 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 182, objekt občanské
vybavenosti, Česká čtvrť 49 za symbolickou cenu dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
23. schvaluje
výpověď nájmu pozemku parc. č. 487 zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, dle nájemní
smlouvy č. 267N04/21 ze dne 22. 12. 2004 ve znění dodatku č. I až dodatku č. III., uzavřené
s ČR – Státním pozemkovým úřadem dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
24. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR/NS/15/2001/S ze dne 4. 6. 2001 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 16. 1. 2012 uzavřenou s xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,
manžely xxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 425/3 zahrada o
výměře 501 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by
mělo dojít ke změně výměry předmětu nájmu z 501 m2 na 417 m2 a dále ke změně nájemců,
a to z xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxxx na
xxxxxxxxxxxxxxx, manžele xxxxxxxxxxxxxxx, manžele xxxxxxxxxxxxxxx a manžele
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
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25. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1083 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
26. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1084 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
27. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
28. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře
112 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
29. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxxxxxx ve věci nájmu části pozemku parc. č. 380/130 orná půda o výměře
80 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
30. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 380/130 orná půda
o výměře 80 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
31. schvaluje
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 1961/7 ostatní plocha a části pozemků parc. č.
1961/8 ostatní plocha a parc. č. 1961/1 ostatní plocha o celkové výměře 88 m2, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětných částí pozemků bude upřesněna
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
32. schvaluje
předběžný záměr zřídit služebnost umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku
parc. č. 1961/7 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
33. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 83, ve věci schválení zřízení
služebnosti umístění a provozování parkovacích stání na pozemku parc. č. 1647/10 orná
půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
34. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 24 m2 a část
pozemku parc. č. 120/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc.
Výměry částí předmětných pozemků budou upřesněny až po zpracování GP dle důvodové
zprávy bod č. 2.2.
35. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1092/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, tech. vyb, která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod
č. 2.3.
36. schvaluje
záměr prodat části pozemků parc. č. 665/2 orná půda (dle GP parc. č. 665/8 orná půda)
o výměře 324 m2 a parc. č. 668/2 orná půda (dle GP parc. č. 668/3 orná půda) o výměře
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82 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha o výměře
100,50 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
38. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
39. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxxxxx o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 460/9 ostatní plocha
a pozemek parc. č. 460/10 ostatní plocha, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
pozemku parc. č. 460/3 zahrada v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
40. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu č. OPD-S/120/2011/Ml ze dne 28. 12. 1994 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 27. 12. 2011 uzavřenou s družstvem Bytové družstvo vlastníků bytů Tabulový
vrch a paní xxxxxxxxxxxxxxx. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně nájemců,
a to z paní xxxxxxxxxxxxxxx a družstva Bytové družstvo vlastníků bytů Tabulový vrch na paní
xxxxxxxxxxxxxxx, družstvo Bytové družstvo vlastníků bytů Tabulový vrch, paní
xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
41. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 244 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
42. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o
výměře 244 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.6.
43. schvaluje
předběžný záměr zřídit služebnost uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č.
134/7 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve společném jmění
manželů xxxxxxxxxxxxxxx ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 2.6.
44. schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 105/24 ostatní plocha o výměře 3 m2 a parc. č.
105/27 ostatní plocha o výměře 2,5 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.7.
45. schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 535/25 zahrada o výměře 38 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
46. schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 535/27 zahrada o výměře 31 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
47. schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 195 zahrada o výměře 160 m2 a část pozemku parc. č.
1132/3 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.10.
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48. schvaluje
záměr pronajmout část společných prostor o výměře 2,00 m2 budovy č. p. 484, obč. vyb., ul.
Peškova 1, která je součástí pozemku parc.č.st. 861 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
49. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 1051/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
50. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. maj.práv.453/M/2000/GE uzavřené dne 9. 2. 2000
s paní xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
51. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
52. schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 636/1 ostatní plocha o výměře 19 m2 a parc. č. 399 zahrada
o výměře 124 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
53. schvaluje
pacht 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 panu
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
54. nevyhovuje žádosti
spolku Zahradnická asociace, z.s. o pacht 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 dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
55. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 3. 2017, bod programu 2, bod 3.7. důvodové zprávy ve věci
schválení nájmu části pozemku parc. č. 207/18 ostatní plocha o výměře 34 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod
č. 3.5.
56. nevyhovuje žádosti
xxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení lhůty k vyklizení prostor sloužících podnikání o celkové
výměře 64,10 m2 v 1. NP budovy č.p. 192, obč. vyb., Dolní náměstí č.o. 8-9, která je součástí
pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
57. doporučuje zastupitelstvu města
nesouhlasit s účastí statutárního města Olomouce ve výběrovém řízení na výběr kupujícího
pozemků parc. č. 828 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 504 m2, parc. č. 829 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 419 m2, parc. č. 830 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255
m2, parc. č. 831 ostatní plocha o výměře 26 541 m2, parc. č. 832 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 161 m2 a parc. č. 833 lesní pozemek o výměře 101 642 m2, vše v k. ú. Lošov, obec
Olomouc, jiné stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 828 zastavěná plocha a nádvoří, jiné
stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 829 zastavěná plocha a nádvoří, jiné stavby bez č.
p./č. e. na pozemku parc. č. 830 zastavěná plocha a nádvoří a jiné stavby bez č. p./č. e.
na pozemku parc. č. 832 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle
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důvodové zprávy bod č. 4.1.
58. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce insolvenční správkyně xxxxxxxxxxxxxxx na koupi pozemků parc. č. 828 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 504 m2, parc. č. 829 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
419 m2, parc. č. 830 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2, parc. č. 831 ostatní
plocha o výměře 26 541 m2, parc. č. 832 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m2
a parc. č. 833 lesní pozemek o výměře 101 642 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc,
z vlastnictví společnosti PROCKHORNE s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce
a dále koupě jiné stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 828 zastavěná plocha a nádvoří,
jiné stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 829 zastavěná plocha a nádvoří, jiné stavby
bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 830 zastavěná plocha a nádvoří a jiné stavby bez č. p./č.
e. na pozemku parc. č. 832 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc,
z vlastnictví společnosti ALTOP s.r.o. „v likvidaci“, do vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
59. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 1294/65 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc
z podílového spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 5/2774 v SJM), společnosti
BARTER, spol. s r.o. (id. podíl 10/2774), manželů xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 5/2774 v SJM),
pana xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1194/2774), společnosti DELTA INVEST, s.r.o. (id. podíl
528/2774), pana xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 105/2774), pana xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl
210/2774), pana xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 105/2774), manželů xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl
10/2774 v SJM), manželů xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 10/2774 v SJM), pana xxxxxxxxxxxxxxx
(id. podíl 582/2774) a manželů xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 10/2774 v SJM) do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
60. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 1970/30 ostatní plocha o výměře 205 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za
kupní cenu ve výši 79 950,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
61. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 388/118 ostatní plocha o výměře 5
637 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc v jejím vlastnictví za část pozemku parc. č. 1001
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1001/4 ostatní plocha) o výměře 3 137 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
62. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 1678/32 orná půda o výměře 14 m2, části pozemku parc. č.
1678/34 orná půda o výměře 115 m2, části pozemku parc. č. 1678/35 orná půda o výměře
4 223 m2 a pozemku parc. č. 1686/3 ostatní plocha o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, společnosti Trimex Olomouc spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 4.5.
63. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Trimex Olomouc spol. s r.o. o směnu části pozemku parc. č. 1678/32 orná
půda o výměře 14 m2, části pozemku parc. č. 1678/34 orná půda o výměře 115 m2, části
pozemku parc. č. 1678/35 orná půda o výměře 4 223 m2 a pozemku parc. č. 1686/3 ostatní
plocha o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví
statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. st. 84 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře cca 1 970 m2, část pozemku parc. č. 130/2 zahrada o výměře cca 940 m2, část
pozemku parc. č. 130/1 zahrada o výměře cca 1 550 m2 a pozemek parc. č. st. 300
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2, vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc,
ve vlastnictví společnosti Trimex Olomouc spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
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64. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části 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, s tím
že statutární město Olomouc uhradí manželům xxxxxxxxxxxxxxx doplatek cenového rozdílu
ve výši 27.300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
65. schvaluje
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části 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 za období od 5. 4. 2016 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, manželům xxxxxxxxxxxxxxx se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
66. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxx na smírné řešení sporu o určení vlastnického práva k
nemovitým věcem spočívající v uzavření kupní smlouvy na části 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 celkové výměře 97 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, s manžely xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 s tím, že manželé
xxxxxxxxxxxxxxx se v rámci kupní smlouvy zaváží k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí a
správního poplatku spojeného s vkladovým řízením u příslušného katastrálního úřadu, a dále
za podmínek, že manželé xxxxxxxxxxxxxxx vezmou svoji žalobu ve věci vedené u Okresního
soudu v Olomouci pod sp.zn. 27 C 255/2016 zpět a současně ani jedna ze stran nebude
požadovat náhradu nákladů soudního řízení dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
67. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 320/1 ostatní plocha o výměře
567 m2 ani menší části v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.8.
68. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx o pacht části pozemku parc. č. 767/2 ostatní
plocha o výměře 275 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
69. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 767/2
ostatní plocha o výměře 275 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.9.
70. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
71. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 611/3 zahrada v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
72. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Stavebního bytového družstva Olomouc o snížení kupní ceny z 318 726,- Kč na
159 363,- Kč při prodeji ideálního podílu o velikosti 4559/46682 pozemku parc. č. st. 692
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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 dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
73. doporučuje zastupitelstvu města schválit
podepsání prohlášení vlastníků o geometrickém a polohovém určení pozemků parc. č. 803/3
orná půda, parc. č. 803/5 zahrada a parc. č. 803/2 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a pozemku parc. č. 803/8 orná půda
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 4.13.
74. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/5/2013/S ze dne 31. 7. 2013
ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2016 uzavřené se společností CARMAN-HOME, s.r.o.,
jejímž předmětem je budoucí prodej pozemku parc. č. 1566 ostatní plocha o výměře 836 m2
a části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře
21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, spočívající v
prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy do 30. 9. 2018, ke zvýšení kupní ceny na
13 750 000,- Kč a poskytnutí podpory „de minimis“, se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 4.14.
75. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 24/3 zahrada, parc. č. st. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba, části pozemku parc. č. 24/1 zahrada (dle GP
parc. č. 24/1 zahrada) o výměře 3705 m2 a části pozemku parc. č. 37/3 zahrada (dle GP
parc. č. 37/3 zahrada) o výměře 16 019 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Vojenskou
nemocnici Olomouc, příspěvkovou organizaci za kupní cenu ve výši 5 000 000,- Kč
se zdůvodněním dle upravené důvodové zprávy bod č. 4.15.
76. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemkům parc. č. 24/3 zahrada, parc. č. st.
3/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba, části
pozemku parc. č. 24/1 zahrada (dle GP parc. č. 24/1 zahrada) o výměře 3705 m2 a části
pozemku parc. č. 37/3 zahrada (dle GP parc. č. 37/3 zahrada) o výměře 16 019 m2, vše
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce na dobu
určitou do 31. 12. 2027 za kupní cenu ve výši 5.000.000,- Kč při zcizení všech uvedených
pozemků nebo za kupní cenu ve výši 201,70 Kč za m2 při zcizení části uvedených pozemků
dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
77. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Olomouc o prodej částí pozemků parc.
č. 24/1 zahrada (dle GP parc. č. st. 388 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 29 m2 a parc.
č. 37/3 zahrada (dle GP parc. č. 37/5 zahrada) o výměře 316 m2, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
78. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemků parc. č. 24/1 zahrada (dle GP parc. č. st. 388 zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 29 m2 a parc. č. 37/3 zahrada (dle GP parc. č. 37/5 zahrada) o výměře
316 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc pobočnému spolku Junák - český
skaut, středisko Mjr. Karla Haase Olomouc, z. s. za kupní cenu ve výši 33 000,- Kč
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
79. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného k části pozemků parc. č. 24/1 zahrada (dle GP
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parc. č. st. 388 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 29 m2 a parc. č. 37/3 zahrada (dle GP
parc. č. 37/5 zahrada) o výměře 316 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
ve prospěch statutárního města Olomouce na dobu určitou do 31. 12. 2027 za kupní cenu
ve výši 33.000,- Kč, Kč při zcizení všech uvedených pozemků nebo za kupní cenu ve výši
95,65 Kč za m2 při zcizení části uvedených pozemků dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
80. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pobočného spolku Junák - český skaut, středisko Mjr. Karla Haase Olomouc, z. s.
o darování případně prodej části pozemku parc. č. 24/1 zahrada o výměře 720 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
81. nevyhovuje žádosti
pobočného spolku Junák - český skaut, středisko Mjr. Karla Haase Olomouc, z. s. o zřízení
služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 37/3 zahrada
a uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.
37/3, parc. č. 24/1 a parc. č. 24/3, vše zahrada v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
ve prospěch pozemku parc. č. st. 5, jehož součástí je budova s č.p. 69, objekt k bydlení
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
82. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 1721/105 ostatní plocha a parc. č. 1648/3 ostatní plocha, vše v k. ú
Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti GOLD COAST METAL WORKS, INC. s.r.o.
za kupní cenu ve výši 1 179 255,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
83. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost GOLD COAST METAL WORKS, INC. s.r.o. je povinna
nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemky parc. č. 1721/105 ostatní
plocha a parc. č. 1648/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ke koupi za kupní cenu 1 179 255,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému),
respektive je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc výše uvedené
pozemky nebo jejich části za kupní cenu 385,- Kč/m2, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě
(koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 30. 1. 2022 dle
důvodové zprávy bod č. 4.16.
84. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy 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, společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. za kupní cenu ve výši 291 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.17.
85. doporučuje zastupitelstvu města schválit
učinění nabídky na uplatnění předkupního práva, dle § 2147 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k budově 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, ČR – Národnímu památkovému ústavu za kupní cenu ve výši 291 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.17.
86. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 62/2 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 233 185,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.18.
87. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/121/2001/Ge uzavřené dne 24. 10.
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2001 s paní xxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.18.
88. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx, kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti ERDE Home s.r.o. a kauce ve výši
10.000,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
89. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.650.000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.19.
90. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce společnosti ERDE Home s.r.o., nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxx na prodej
pozemků parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
91. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx a manželů
xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
92. revokuje
usnesení RMO ze dne 1. 6. 2010, bod programu 2, bod 4.13. důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat.
pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 4.19.
93. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 8. důvodové zprávy ve věci uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2
a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s manžely
xxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 141 680,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
94. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxx a kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti EZE a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 4.20.
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
95. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 735/2 zahrada, parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29 trvalý
travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31 orná půda, parc. č. 735/32 zahrada,
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ERDE Home s.r.o. za kupní cenu ve výši
4.450.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
96. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx na prodej pozemků parc. č. 735/2 zahrada, parc. č. 735/28
orná půda, parc. č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31
orná půda, parc. č. 735/32 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.20.
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97. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 735/19 orná půda, parc. č. 735/28
orná půda, parc. č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31
orná půda, parc. č. 735/32 zahrada a parc. č. 735/2 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
98. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 735/28 orná půda, parc. č. 735/29
trvalý travní porost, parc. č. 735/30 orná půda, parc. č. 735/31 orná půda, parc. č. 735/32
zahrada a parc. č. 735/2 zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 4.20.
99. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 735/19 orná půda, parc. č. 735/2
zahrada, parc. č. 735/32 zahrada, parc. č. 735/31 orná půda, parc. č. 735/30 orná půda, parc.
č. 735/29 trvalý travní porost, parc. č. 735/28 orná půda a parc. č. 735/17 ostatní plocha, vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
100. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/52/2012/Hr ze dne 28. 2. 2013
uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem jsou části pozemků parc. č. 735/30
orná půda o výměře 75 m2, parc. č. 735/27 ostatní plocha o výměře 114 m2, parc. č. 790/3
orná půda o výměře 35 m2 a parc. č. 846/1 ostatní plocha o výměře 226 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 735/30 orná půda
o výměře 75 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle
důvodové zprávy bod č. 4.20.
101. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti ERDE
Home s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
102. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 735/19 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 500.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
103. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce společnosti ERDE Home s.r.o. na prodej pozemku parc. č. 735/19 orná půda v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
104. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 735/19 orná
půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.20.
105. schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace (včetně 2 propustků), parkovacích stání,
chodníků a veřejného osvětlení mezi společností DS Olomouc s.r.o. jako prodávajícím
a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 484,- Kč včetně DPH dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
106. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJIM/BDS/000828/2016/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným
a manžely xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
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107. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby splaškové a jednotné kanalizace,
vodovodů, veřejného osvětlení, chodníků, sportovní stezky (LOOP) a komunikace (větev 1, 2,
4 a 6) včetně 28 ks parkovacích stání a dešťové kanalizace budované v rámci stavby „VILA
PARK Olomouc“ se společností Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o., jako budoucím
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
108. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby splaškové
kanalizace DN 300 a jednotné kanalizace DN 600 a vodovodů DN 200 (VP1, V1 a V2) a DN
150 se společností Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
109. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavby kanalizace DN 250 (část 2) a vodovodu DN 100
na pozemcích parc. č. 1023, parc. č. 849/50, parc. č. 849/184, parc. č. 849/198, parc. č.
849/202, parc. č. 849/203, parc. č. 849/204, parc. č. 849/205 a parc. č. 849/206, vše ostatní
plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, se společností PROJEKT WELLNEROVA s.r.o., jako
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
110. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu a kanalizačního řadu
na pozemcích parc. č. 849/50, parc. č. 849/184, parc. č. 849/198, parc. č. 849/202, parc. č.
849/203, parc. č. 849/204, parc. č. 849/205 a parc. č. 849/206, vše ostatní plocha v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
č. 5.6.
111. schvaluje
uzavření smlouvy o úhradě nákladů řízení dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
112. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 607/48, parc. č. 938/3,
parc. č. 1062/51, parc. č. 1062/60 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s., změnu náležitostí
smlouvy o zřízení věcného břemene dle důvodové zpávy a uzavření dodatku ke smlouvě
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-SMV/BVB/003028/2016/Val ze dne
2. 12. 2016 spočívající v rozšíření pozemků dotčených zřízením věcného břemene
o pozemky parc. č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 607/48, parc. č. 938/3, parc.
č. 1062/51, parc. č. 1062/60 a parc. č. 1130, vše ostatní ploch a k. ú. Hodolany, obec
Olomouc a vyjmutí pozemku parc. č. 619/6 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouce
ze
smlouvy
budoucí
smlouvě
o
zřízení
věcného
břemene
č.
OMAJSMV/BVB/003028/2016/Val dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
113. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 1000/2
ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
114. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/30/2011/Plh uzavřené dne 27. 6. 2011
se společností ČEZ Distribuce, a. s. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
115. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 30/23, parc. č. 33/4, parc. č. 34/8, parc. č. 120/1, parc. č. 203/1 a parc.
č. 204/1, vše ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
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Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
116. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 30/23, parc. č. 33/4, parc. č. 34/8,
parc. č. 120/1, parc. č. 203/1 a parc. č. 204/1, vše ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
117. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 779/18 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
118. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 779/18 orná půda v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.4.
119. revokuje
usnesení RMO ze dne 13. 9. 2016 bod programu č.2, bod č. 6.6. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. st. 633 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
čp/če, tech. vyb., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 444/2, parc. č. 451/18, parc. č. 451/34
a parc. č. 451/35, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
120. revokuje
usnesení RMO ze dne 13. 9. 2016 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 pozemcích parc. č. st. 633 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. č. 443/3 orná půda,
parc. č. 444/2, parc. č. 451/18, parc. č. 451/34 a parc. č. 451/35, vše ostatní plocha, vše
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.5.
121. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. st. 633 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če, tech. vyb., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 444/2, parc. č. 451/18, parc. č. 451/34
a parc. č. 451/35, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
122. revokuje
usnesení RMO ze dne 13. 9. 2016, bod programu 6, bod 6. 12. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 109 a parc. č. 176/1,
vše ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 109
ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
123. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 109 ostatní plocha
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního
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komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 109 ostatní plocha
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
124. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 150/3, parc. č. 150/11, parc. č. 155/1, parc. č. 541/2 a parc. č. 599/1, vše ostatní plocha
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, parc. č. 247/1, parc. č. 580/1 a parc. č. 1063, vše ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.7.
125. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 150/3, parc. č. 150/11, parc. č. 155/1, parc. č.
541/2 a parc. č. 599/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, parc. č. 247/1, parc.
č. 580/1 a parc. č. 1063, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
126. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 607/48, parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č.
619/5, parc. č. 619/6, parc. č. 634/2, parc. č. 634/10, parc. č. 634/14, parc. č. 645/5, parc. č.
866, parc. č. 1029/1, parc. č. 1029/3 a parc. č. 1029/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
127. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č.
607/48, parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č. 619/5, parc. č. 619/6, parc. č. 634/2, parc. č.
634/10, parc. č. 634/14, parc. č. 645/5, parc. č. 866, parc. č. 1029/1, parc. č. 1029/3 a parc. č.
1029/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
128. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 346/3, parc. č. 432/12 a parc. č. 453/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve
prospěch GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
129. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 346/3, parc. č. 432/12 a parc. č. 453/5, vše
ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 6.9.
130. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č.
612/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.10.
131. revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 5. 2017, bod programu 2, bod 6.3. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky
na pozemcích parc. č. 813/3 statní plocha a parc. č. 185/1 trvalý travní porost, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 2381/1 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p. 1276, adminis, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 6.11.
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132. revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 5. 2017, bod programu 2, bod 6.3. důvodové zprávy, ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
kanalizační a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 813/3 statní plocha a parc. č. 185/1
trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st.
2381/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p. 1276, adminis, v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
133. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky na pozemcích
parc. č. 813/3 statní plocha a parc. č. 185/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 2381/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba s č.p. 1276, adminis, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 6.11.
134. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační
a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 813/3 statní plocha a parc. č. 185/1 trvalý travní
porost, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 2381/1
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p. 1276, adminis, v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
135. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 19. 12. 2016 bod 5, část 63, ve věci schválení prodeje ideálního podílu
o velikosti 4559/46682 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, Stavebnímu bytovému
družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 318 726,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
136. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 4413/46682 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,
Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 308 519,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.12.
137. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 73/23341 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,
do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10 207,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.12.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Pozemky v k. ú. Slavonín – návrh řešení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu.
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2.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu 3, bod 1 ve věci schválení směny pozemku
parc. č. 514/2 zahrada o výměře 899 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení
ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx a pozemku parc. č. 514/3 zahrada o výměře 887 m2 v k.
ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx za pozemek
parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně oplocení ve
vlastnictví statutárního města Olomouce a pozemek parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně studny a oplocení ve vlastnictví statutárního města
Olomouce do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) a pana
xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového
rozdílu.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
předběžný návrh na uzavření smíru spočívajícího v koupi části pozemku parc. č. 516 zahrada
o výměře cca 915 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx do
vlastnictví statutárního města Olomouce a v uzavření dohody o narovnání, v rámci které
žalobci vezmou zpět žaloby projednávané Okresním soudem v Olomouci pod sp. zn. 21 C
342/2012 (aktuálně v odvolacím řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp zn. 56 Co
277/2013) a sp. zn. 12 C 157/2016, účastníci se dohodnou, že po sobě z těchto soudních
řízení nebudou ničeho požadovat a žalobci prohlásí, že z titulu náhrady za omezení
vlastnického práva za dobu do uzavření dohody ničeho nežádají a do budoucna se vzdávají
práva na případnou náhradu za omezení vlastnického práva dle důvodové zprávy.
4.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
návrhu žalobců pana xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx na
uzavření smíru sporu spočívajícího zejména ve směně části pozemku parc. č. 516 zahrada o
výměře cca 915 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx za
část pozemku parc. č. 518/1 zahrada o výměře cca 421 m2 a pozemek parc. č. 521 zahrada
o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce bez doplatku cenového rozdílu, ve zřízení služebnosti cesty a ve věci vzdání se
majetkových nároků žalobců dle důvodové zprávy.
Předložil:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2. 1.

4

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
doporučuje
ZMO schválit dodatek č. 1 kupní smlouvy OI-IP/KUP/003198/2016/Hen ze dne 3. 3. 2017
uzavřené mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy,
3.
doporučuje
ZMO koupi pozemku parc. č. 415/20 orná půda o výměře 162 m2, část pozemku parc. č.
415/19 (dle GP parc. č. 415/25) ostatní plocha o výměře 1 145 m2 a část pozemku parc. č.
416/11 (dle GP parc. č. 416/79) o výměře 228 m2, vše v k.ú Povel, obec Olomouc
ve lastnictví společnosti Billa Reality spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouc za
kupní cenu ve výši 3 303 300,- Kč vč. DPH 21 % se zdůvodněním dle důvodové zprávy,
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4.
doporučuje
neschválit směnu pozemků parc. č. 415/20 orná půda o výměře 162 m2, část pozemku parc.
č. 415/19 (dle GP parc. č. 415/25) ostatní plocha o výměře 1 145 m2 a část pozemku parc. č.
416/11 (dle GP parc. č. 416/79) o výměře 228 m2, vše v k.ú Povel, obec Olomouc
ve vlastnictví společnosti Billa Reality spol. s r.o. za pozemek parc.č. st. 903 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 2 264 m2 k.ú. Povel, ve vlastnictví statutárního města Olomouce
s cenovým doplatkem ve výši 1 310 667,40 Kč bez DPH ve prospěch SMOl,
5.
schvaluje
zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 125/19, parc. č. 138/14, parc. č. 138/15 a parc. č.
138/21, vše v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle geometrického plánu ve vlastnictví
České republiky, s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p. jakožto povinného ve prospěch
statutárního města Olomouc jakožto oprávněného spočívající v povinnosti povinného strpět
na uvedených pozemcích stavbu Tramvajová trať – Tržnice – Trnkova – most Sokolovna
a přístup oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na shora uvedené
pozemky, vstup za účelem provádění oprav, čištění, údržby a kontroly stavby na dobu
neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 125 600,- Kč bez DPH,
6.
schvaluje
zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 138/3, k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc
dle geometrického plánu ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Povodí
Moravy, s.p. jakožto povinného ve prospěch statutárního města Olomouc jakožto
oprávněného spočívající v povinnosti povinného strpět na uvedeném pozemku stavbu
Tramvajová trať – Tržnice – Trnkova – most za Šantovkou a přístup oprávněného nebo jím
pověřených fyzických či právnických osob na shora uvedený pozemek, vstup za účelem
provádění oprav, čištění, údržby a kontroly stavby na dobu neurčitou a za jednorázovou
úplatu ve výši 131 418,- Kč bez DPH,
7.
schvaluje
zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 138/21, k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc
dle geometrického plánu ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Povodí
Moravy, s.p. jakožto povinného ve prospěch statutárního města Olomouc jakožto
oprávněného spočívající v povinnosti povinného strpět na uvedeném pozemku stavbu
Tramvajová trať – Tržnice – Trnkova – most vedle Šantovky a přístup oprávněného nebo jím
pověřených fyzických či právnických osob na shora uvedený pozemek, vstup za účelem
provádění oprav, čištění, údržby a kontroly stavby na dobu neurčitou a za jednorázovou
úplatu ve výši 16 669,- Kč bez DPH,
8.
schvaluje
zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 139/4 a parc. č. 139/9, oba k.ú. Olomouc – město,
obec Olomouc a pozemcích parc.č. 960/4, parc. č. 960/5 a parc. č. 961, vše k.ú. Olomouc –
Hodolany, obec Olomouc, dle geometrického plánu všechny pozemky ve vlastnictví České
republiky, s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p. jakožto povinného ve prospěch
statutárního města Olomouc jakožto oprávněného spočívající v povinnosti povinného strpět
na uvedených pozemcích stavbu Tramvajová trať – Tržnice – Trnkova – zabezpečovací kabel
a přístup oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na shora uvedené
pozemky, vstup za účelem provádění oprav, čištění, údržby a kontroly stavby na dobu
neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 20 115,- Kč bez DPH,
9.
schvaluje
zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 124/31, k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc
dle geometrického plánu ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace jakožto povinného ve prospěch
statutárního města Olomouc jakožto oprávněného spočívající ve strpění uložení a
provozování napájecího kabelového vedení, strpět provádění veškerých oprav a běžné
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údržby napájecího kabelového vedení, jakož i úprav na napájecím kabelovém vedení a strpět
tedy vstup oprávněných osob za tímto účelem na služebný pozemek, na dobu neurčitou,
10. schvaluje
dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č.
Z_S14_12_8120044549 ze dne 27. 8. 2014 z Fakultní nemocnice Olomouce na statutární
město Olomouc,
11. schvaluje
smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
mezi společností ČEZ Distribuce, a. s. a statutárním městem Olomouce za částku dle
důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

5

Veřejná zakázka č. 17027 - Rámcová dohoda na dodávku
kancelářských potřeb MMOl - II. - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
vybrané dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření rámcové
smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb
MMOl – II.“ evidenční číslo: 17027.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 4.

6

Veřejná zakázka č. 16199 - Dodávka křesel pro Moravské
divadlo Olomouc - rozhodnutí o námitkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
odmítá
v souladu s § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. námitku stěžovatele proti rozhodnutí
o výběru veřejné zakázky s názvem „Dodávka křesel pro Moravské divadlo Olomouc“
evidenční číslo 16199 z důvodů uvedených v důvodové zprávě,
3.
schvaluje
postup pro vypořádání se s námitkou stěžovatele dle důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.
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7

veřejná zakázka č. 17081 - Smlouva o umístění reklamy - přímé
zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Smlouva o umístění reklamy", evidenční číslo: 17081
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli
3.
pověřuje
náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška k podpisu smluv, případně dodatků ke smlouvám,
s uchazeči
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.

8

Veřejná zakázka č. 17075 - Oprava hlediště - Moravské divadlo
Olomouc - JŘBU - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
vybraného dodavatele pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s názvem "Oprava hlediště
- Moravské divadlo Olomouc",
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 3.

9

Tramvajová trať 8. května - dopravní obslužnost v době
rekonstrukce (ORG 5776)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
varianty č. 1 a 2 možného řešení dle důvodové zprávy
3.
ukládá
nám. Mgr. Filipu Žáčkovi uzavření dodatku k SOD dle varianty č. 2 důvodové zprávy
T:
27. 6. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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10

Závěrečné vyúčtování projektu HZ Topolany (ORG 5205)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zajistit archivaci všech originálů daňových dokladů (faktur) projektu “Výstavba hasičské
zbrojnice – Topolany“ včetně výpisů ze zvláštního bankovního účtů, a to do konce roku 2026
dle části B. důvodové zprávy.
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
3.
ukládá
zrušit zvláštní účet projektu: č. 6915092/0800 dle části A. 1.4 důvodové zprávy
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu (smluv a všech
povinných příloh projektu) a všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou
vyhlášenou v rámci realizace projektu „Hasičská zbrojnice Topolany“ do konce roku 2026 dle
části B. důvodové zprávy.
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí odboru investic
5.
ukládá
zajistit udržitelnost výstupu projektu „Výstavba hasičské zbrojnice – Topolany“ po dobu 5 let,
tj. do 29.11.2021, dle části B. důvodové zprávy.
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

11

Smlouvy o poskytnutí dotace Olomoucký kraj

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím dotace ve výši 769 852 Kč na realizaci projektu Jílová, smíšená stezka II.
za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, která je přílohou č. 1
důvodové zprávy a s přijetím dotace ve výši 499 963 Kč na realizaci projektu Jihoslovanské
mauzoleum 1.etapa za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace, která je
přílohou č. 2 důvodové zprávy
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu Smluv o poskytnutí dotace na projekty
Jílová, smíšená stezka II. a Jihoslovanské mauzoleum 1.etapa
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Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

12

Radnice - střecha

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru investic ihned zajistit zpracování restaurátorského záměru
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí odboru investic
3.
ukládá
postupovat dle diskuse v RMO
T:
13. 6. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

13

Rozpočtové změny roku 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 – část A a část B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2017 dle důvodové zprávy – část A
3.
ukládá
a)
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami
roku 2017 dle důvodové zprávy – část A
b)
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2017
dle upravené důvodové zprávy – část B
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 9.

14

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt:
xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc - DPS
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc – bezbariérový byt – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc - na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 42, I.P.Pavlova 62, Olomouc s xxxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxxx na zkušební dobu určitou 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 2)
4.
schvaluje
výpověď z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt
dle důvodové zprávy bod 3)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

25

15

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxx a panem
xxxxxxxxxxxxxxx
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

16

Změny výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 11

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny výzvy č. 11 nositele ITI Olomoucké aglomerace (ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ
INFRASTRUKTURY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) pro předkládání
projektových záměrů dle předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

17

Soubor změn č. I.A.1 Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o
námitkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Souboru změn č. I.A.1 Územního
plánu Olomouc
3.
ukládá
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Souboru změn č. I.A.1 Územního plánu
Olomouc na zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 14.

26

18

Soubor změn č. I.A.1 Územního plánu Olomouc - vydání
souboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Soubor změn č. I.A 1 Územního plánu Olomouc
3.
ukládá
předložit návrh na vydání Souboru změn č. I.A.1 Územního plánu Olomouc na zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 15.

19

Zadání souboru změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje předložit na nejbližším zasedání ZMO upravené zadání Souboru
změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc v souladu s §64 odst.4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, dle varianty A
důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 16.

20

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RENOMÉ v ulici
Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 21,6 m2 pro žadatele fu Restaurant Šembera, Náklo 142,
783 32 Náklo, na dobu od 15.6. do 31.10. 2017.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZDRAVÁ PECKA
v ulici Legionářská 11, Olomouc, v rozsahu 44 m2 pro žadatele fu Zdravá pecka s.r.o.,
Kmochova210/11, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.6. do 31.10. 2017.
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4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LA GIRALDILLA v ulici
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 75,34 m2 pro žadatele ŠERO CATERING, s.r.o., Mlýnská 2,
779 00 Olomouc, na dobu od 15.6. do 31.10. 2017.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.

21

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Praskova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Resslova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dvořákova dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husova dle bodu 4. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.

22

Veřejná zakázka č. 17031 - Oprava tramvajové křižovatky
Náměstí Hrdinů, Olomouc - výhybkové zhlaví ul. Legionářská zadání (ORG 1140)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy
na veřejnou zakázku s názvem "Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc výhybkové zhlaví ul. Legionářská" evidenční číslo: 17031.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.

28

23

Využití částky určené na investice navržené KMČ - rok 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahájení projekční přípravy akcí č.A/1 - 5, uvedených s komentáři v oddíle A) důvodové
zprávy
3.
ukládá
odboru investic zahájit v r. 2017 projekční přípravu vybraných akcí a postupovat dle bodu
B) 1. důvodové zprávy
T:
prosinec 2017
O:
vedoucí odboru investic
4.
schvaluje
rozpočtovou změnu dle bodu B) 2. upravené důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

24

Bruslení v centru Olomouce - anketa

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
přiloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

25

Moravská filharmonie Olomouc - nařízený odvod

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
příspěvkové organizací Moravská filharmonie Olomouc odvést z Fondu reprodukce
do rozpočtu zřizovatele částku ve výši 234 222,15 Kč na pokrytí ztráty roku 2016
T:
13. 6. 2017
O:
ředitel Moravské filharmonie Olomouc
3.
schvaluje
navýšení příspěvku na provoz roku 2017 o částku 234 222,15 Kč příspěvkové organizaci
Moravská filharmonie Olomouc
4.
ukládá
ekonomickému odboru MMOl provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

26

Zoologická zahrada Olomouc - Vlčí safari

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s realizací třetí etapy projektu pod názvem Vlčí safari
3.
souhlasí
s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle
předložené důvodové zprávy
4.
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc zajistit realizaci projektu dle
důvodové zprávy
T:
13. 6. 2017
O:
ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kopeček
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 23.

27

Dotace Olomouckého kraje - Olomoucký tvarůžkový festival

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím dotace na projekt " Olomoucký tvarůžkový festival", včetně rozpočtové změny
3.
pověřuje
PhDr. Pavla Urbáška, náměstka primátora, k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

28

Individuální dotace - cestovní ruch

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
poskytnutí individuální
rozpočtových změn

dotace - cestovní ruch dle upravené důvodové zprávy, včetně

3.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle upravené
důvodové zprávy
T:
27. 6. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

29

Nabídka Smart Cities Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

30

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
4.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací škol dle příloh důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

31

31

Realizace pravidel rozpočtové odpovědnosti v příspěvkových
organizacích - školách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací - škol na rok 2017 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

32

Výsledky konkurzních řízení na obsazení pracovních míst
ředitelů základních škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
jmenuje
ředitele Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace, dle závěru části A)
důvodové zprávy
3.
jmenuje
ředitele Základní školy Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace, dle závěru části B)
důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat uchazeče o výsledku konkurzního řízení
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

33

Nákup automobilů pro rozvoz stravy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
nákup automobilů pro odbor školství, odd.středisko rozvozu stravy dle důvodové zprávy
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Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31.

34

Stanovisko SMOl k navýšení kapacity Mezinárodní Montessori
mateřské školy Olomouc, z.ú.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
souhlasné stanovisko k navýšení kapacity Mezinárodní Montessori mateřské školy Olomouc,
z.ú. dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

35

Návrhy na změnu v aktuálním komunitním plánu sociálních
služeb

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny aktuálního komunitního plánu, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
zpracovat změny do aktuálního komunitního plánu sociálních služeb, dle důvodové zprávy
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí odboru sociálních služeb
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.

36

Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH
2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
přijetí dotací dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
spolufinancování z vlastních zdrojů dle důvodové zprávy
4.
schvaluje
znění smluv o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy
5.
ukládá
podepsat smlouvy na poskytnutí dotací dle důvodové zprávy
T:
27. 6. 2017
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 35.

37

Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru na vybavení
jednotky požární stanice Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému
sboru Olomouckého kraje dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit ZMO ke schválení darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 36.

38

Žádost o poskytnutí dotace na požární automobily

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním žádosti dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
spolufinancování z vlastních zdrojů dle důvodové zprávy

34

4.
ukládá
vedoucímu odboru ochrany zahrnout potřebné finanční prostředky do přípravy investičního
rozpočtu na rok 2018
T:
26. 9. 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 37.

39

Žádost o souhlas ke vzletům, přistáním a přeletům nad
nemovitostmi statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s využitím nemovitostí SMOl při provozování bezpilotního letounu dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 38.

40

Využití dotace v roce 2016 na projekt "Raná péče pro rodiny
s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením na
Olomoucku"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 39.

41

Audit investiční akce Tererovo náměstí - navýšení parkovacích
míst

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č. 6/2017
o zjištěních z vykonaného auditu
T:
27. 6. 2017
O:
vedoucí odboru investic
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Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 40.

42

Kontrola hospodaření s majetkem a fin. prostředky u ZŠ a MŠ
Olomouc, Svatoplukova 11 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: 41.

43

Využití dotace na projekt "Pamatováček - denní stacionář
2016"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 42.

44

Využití dotace v roce 2016 na projekt "RC Heřmánek průvodce na cestě rodičovstvím"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 43.

45

Informace o činnosti kontrolního výboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 44.

36

46

MŠ Rožňavská - energetická opatření - Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č.
115D316010491 z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na realizaci projektu
s názvem "MŠ Rožňavská - energetická opatření"
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.

47

Regulační plány pro Olomouc - Rozhodnutí o poskytnutí
dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č.
117D03M000030 z IROP pro období 2014 - 2020 na realizaci projektu s názvem "Regulační
plány pro Olomouc"
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 46.

48

Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodovou zprávy

hromadu

společnosti

3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl na nejbližším zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 47.
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49

Zoologická zahrada Olomouc - návrh změny Přílohy č. 1
Zřizovací listiny

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit ZMO ke schválení změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Zoologická zahrada Olomouc dle důvodové zprávy
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 48.

50

Hřbitovy města Olomouce - návrh změny Přílohy č. 1 Zřizovací
listiny

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit ZMO ke schválení změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Hřbitovy města Olomouce dle důvodové zprávy
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 49.

51

Dotace "Olomouc v kostce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím dotace na projekt "Olomouc v kostce"
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3.
pověřuje
PhDr. Pavla Urbáška, náměstka primátora, k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 50.

52

Pojmenování ulic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženými názvy ulic dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit navržené názvy ulic k projednání Zastupitelstvu města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 51.

53

Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
jmenuje
do funkce člena KMČ č. 5 Olomouc - Chomoutov paní Kateřinu Kohoutovou
3.
ukládá
informovat předsedu a nově jmenovaného člena KMČ č. 5 o schválených změnách
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 52.

54

Změna v komisi IT

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
z funkce člena komise IT pana Mgr. Miloslava Tichého
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3.
jmenuje
do funkce člena komise IT pana Lukáše Popeláka
4.
ukládá
informovat předsedu a tajemníka komise o schválených změnách
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí odboru informatiky
5.
souhlasí
s návrhem postupu dle bodu 2.2 předložené důvodové zprávy
T:
říjen 2017
O:
vedoucí odboru informatiky
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 53.

55

Organizační záležitosti - Dodatek č. 6 "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. 6 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 54.

56

Organizační záležitosti - Vejdovského 2

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
text dopisu dle přílohy důvodové zprávy
3.
revokuje
část usnesení bodu č. 54 z 9.8.2016, a to 54.2.b)
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 54. 1.
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Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc
Mgr. Vladislava Kvapila s účinností od 1. 6. 2017 dle předložené důvodové zprávy
2.
pověřuje
Mgr. Vladislava Kvapila zastupováním ředitele příspěvkové organizace Moravská filharmonie
Olomouc v plném rozsahu s účinností od 1. 6. 2017 do doby jmenování nového ředitele
z výběrového řízení
3.
ukládá
připravit podmínky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace
Moravská filharmonie Olomouc
T:
13. 6. 2017
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 54. 2.
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Organizační záležitosti - organizační změna v odboru
ekonomickém Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
a) předloženou důvodovou zprávu
b) vzdání se funkce vedoucí ekonomického odboru MMOl dnem 30. 8. 2017
2.
ukládá
vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru ekonomického
T:
13. 6. 2017
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
3.
schvaluje
složení výběrové komise dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 54. 3.

59

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.14083, 14040, 14116

41

3.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Individuální dotace u žádostí č. 14111, 14096,13947, 14118,
14125, 14127, 14007, 14115, 14123, 14134
4.
neschvaluje
přidělení dotací v kapitole Individuální dotace u žádostí č. 14033, 14089, 14092, 14070,
14098, 14119
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 55.

60

Nákup iPadů pro MPO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
nákup techniky pro kontrolu SMS parkování dle předložené DZ
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 56.

61

Stanovení termínu a návrh programu 15. zasedání
Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 15. zasedání ZMO: na pondělí 12. 6. 2017 od 9:00 hodin
- místo konání 15. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 15. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 57.

62

III. etapa protipovodňových opatření na řece Moravě

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic ihned zahájit výběrové řízení na zpracovatele spojeného IZ a DUR pro III.
etapu PPO dle důvodové zprávy
T:
13. 6. 2017
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
předložit návrh na řešení majetkoprávní problematiky zahájení výkupu pozemků pro III. etapu
PPO dle důvodové zprávy
T:
26. 7. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 58.

63

AQUAPARK - úprava ceníku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.
schvaluje
úpravu ceníku dle bodu č. 2 doporučení v důvodové zprávě
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 59.

64

AQUAPARK - delegování člena SMOl na valnou hromadu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu AQUAPARK OLOMOUC,
a. s. s platností pro termín valné hromady 28. června 2017 i případný náhradní termín.
3.
ukládá
předložit RMO doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
na nejbližší jednání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 60.
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Zimní údržba 2016 /2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
využití úspory ze zimní údržby dle návrhu v důvodové zprávě
3.
ukládá
odboru správy městských komunikací předložit dodatek ke smlouvě s TSMO, a.s.
T:
27. 6. 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 63.

66

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup řešení dle bodu 1 důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 64.

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

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