USNESENÍ
z 92. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 6. 2017
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 27. 6. 2017 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
část 2 bodu 41 usnesení RMO ze dne 30. 5. 2017 týkající se Auditu investiční akce Tererovo
náměstí - navýšení parkovacích míst
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Dodatek č. 53 ke smlouvě s TSMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 53 ke smlouvě s TSMO, a.s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 53
T:
26. 7. 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 2.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ DIECI &
COCTAILS v ulici Denisova 4, Olomouc, v rozsahu 3,2 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxx,
Olomoucká 77, Vsisko, 783 72 Velký Týnec, na dobu od 10.7. do 31.10.2017.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PLEJÁDA v ulici
Družební ( Schweitzerova 97), Olomouc, v rozsahu 7,5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxx,
Čadova 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.7. do 31.10.2017.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 3.
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Letecký den 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup vybírání úhrad za dočasné umístění stánků/atrakcí dle bodu 2) důvodové zprávy
3.
schvaluje
smlouvu o dočasném umístění stánku /atrakce dle přílohy č.2 důvodové zprávy
4.
schvaluje
plnou moc pro JUDr.Petra Dítěte dle přílohy č.2 důvodové zprávy
5.
ukládá
podepsat schválenou plnou moc dle přílohy č.2 důvodové zprávy
T:
26. 7. 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
6.
ukládá
správci letiště postupovat dle bodu 2) a 3) důvodové zprávy
T:
29. 8. 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 4.
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Změny jízdních řádů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny jízdních řádů dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 5.
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Spolupráce DPMO a VFO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s realizací projektu "MHD+Flora Olomouc" dle předložené důvodové zprávy
2.
schvaluje
způsob úhrady částečných nákladů na SMS jízdenky Flora ve verzi b) dle části 2. důvodové
zprávy a ve variantě s úhradou základní ceny jízdenky
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 6.
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Audit výdajů za znalecké posudky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
přijmout nápravná opatření dle důvodové zprávy
T:
12. 9. 2017
O:
vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 7.
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Kontrola hospodaření u Knihovny města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 8.
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Zahraniční aktivity města Olomouce v 2. pololetí roku 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený plán zahraničních aktivit na 2. polovinu roku 2017
3.
schvaluje
účast na zahraničních služebních cestách dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 9.
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Významné aktivity, individuální dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Významné aktivity u žádosti č. 14154
3.
schvaluje
přidělení dotací v kapitole Individuální dotace u žádostí č. 14145, 14112, 14160, 14158
4.
neschvaluje
přidělení dotací v kapitole Individuální dotace u žádostí č. 14153
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 10.
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Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 15. zasedání
ZMO konaného 12.6.2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 12, část 4 usnesení ZMO ze dne 12. 6. 2017 - Soubor změn č. I.A1 Územního plánu
Olomouc - vydání souboru:
-odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění, vydání Souboru změn č. I.A1 Územního plánu Olomouc (T: ihned)
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
2.
ukládá
k bodu 13, část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 6. 2017 - Zadání Souboru změn č. IX
Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc:
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- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Souboru změn č. IX
Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc (T: ihned)
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3.
ukládá
k bodu 17, část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 6. 2017 - Dodatky zřizovacích listin
příspěvkových organizací - škol:
- ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele škol (T: červen 2017))
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru školství
4.
ukládá
k bodu 18, část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 6. 2017 - Zoologická zahrada Olomouc - změna
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny:
- odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace
a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická
zahrada Olomouc (T: červen 2017)
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
5.
ukládá
k bodu 19, část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 6. 2017 - Hřbitovy města Olomouce - změna
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny:
- odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace
a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města
Olomouce (T: červen 2017)
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
6.
ukládá
k bodu 20, část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 6. 2017 - Moravské divadlo Olomouc - upuštění
od vymáhání nedobytné pohledávky:
- odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace
a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské
divadlo Olomouc (T: 11.9.2017)
T:
15. 8. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
7.
ukládá
k bodu 21, část 3 usnesení ZMO ze dne 12. 6. 2017 - Pojmenování ulic:
- informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle platných směrnic (T: ihned)
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 11.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
revokuje
usnesení RMO ze dne 30. 5. 2017 bod č. 2, část 18 ve věci schválení záměru propachtovat
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část pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
2.
revokuje
usnesení RMO ze dne 30. 5. 2017 bod č. 2, část 19 ve věci schválení 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. 1.2.
3.
revokuje
usnesení RMO ze dne 30. 5. 2017 bod č. 2, část 20 ve věci schválení podmínek veřejné
elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
revokuje
usnesení RMO ze dne 30. 5. 2017 bod č. 2, část 23 ve věci schválení výpovědi 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. 1.2.
5.
souhlasí
s postupem a využitím budovy č. p. 182, objekt občanské vybavenosti, Česká čtvrť 49, která
je součástí pozemku parc. č. 488 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
6.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx o 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
7.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
8.
ukládá
odboru školství zajistit v Zastupitelstvu města Olomouce projednání úpravy zřizovací listiny
organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1, příspěvková
organizace, spočívající v rozšíření nemovitého majetku, s kterým má právo organizace
Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace
hospodařit, o 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
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
T:
26. 9. 2017
O:
vedoucí odboru školství
9.
nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků Za poštou 416/2 a 417/4, Olomouc-Nové Sady a Společenství
vlastníků jednotek domu Za Poštou 418/6 a Rokycanova 419/36, Olomouc – Nové Sady
o nájem části pozemku parc. č. 463 ostatní o výměře 1127 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
10. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 293 zahrada o výměře 166 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
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11. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 293 zahrada o výměře 274 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
12. schvaluje
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 293 zahrada
o výměře 166 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za období 3 roky zpětně do dne
předcházejícímu dni nabytí účinnosti pachtovní smlouvy ve výši 5,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy
ke stanovené výši bezdůvodného obohacení by byla uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, Společenství vlastníků jednotek Polská 290/66,
Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
13. schvaluje
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 293 zahrada
o výměře 274 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za období 3 roky zpětně do dne
nabytí účinnosti pachtovní smlouvy ve výši 5,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši
bezdůvodného obohacení by byla uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 209, Polská 64,
Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
14. schvaluje
změnu smlouvy 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 xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, manžely
xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 425/3
zahrada o výměře 501 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spočívající ve
změně výměry předmětu nájmu z 501 m2 na 417 m2 a dále ve změně nájemců, a to z
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx, manžele xxxxxxxxxxxxxx, manžele xxxxxxxxxxxxxx
manžele xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
15. schvaluje
nájem pozemku parc. č. st. 1083 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
16. schvaluje
nájem pozemku parc. č. st. 1084 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
17. nesouhlasí
se smírným vyřízením věci a trvá na pokračování soudního řízení vedeného u Okresního
soudu v Olomouci proti xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
18. schvaluje
záměr darovat části pozemků parc. č. 1920/3 ostatní plocha (dle GP díly „a+c“) o celkové
výměře 21 m2, parc. č. 1920/7 ostatní plocha (dle GP díly „d+e“) o celkové výměře 2 m2,
parc. č. 1920/10 ostatní plocha (dle GP díl „f“) o výměře 17 m2, parc. č. 1920/11 ostatní
plocha (dle GP díl „b“) o výměře 7 m2 a parc. č. 635 vodní plocha (dle GP díl „g“) o výměře
33 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
Olomouc do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
19. schvaluje
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. st. 922 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém
se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. e. 6, stavba pro rodinnou rekreaci, která není
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, a část pozemku parc. č.
7

1856/3 zahrada o výměře 352 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. Výměra
předmětné části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č.
2.2.
20. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxxxx o pacht pozemku parc. č. st. 922 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
21 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 352 m2, vše v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc a o udělení souhlasu s umístěním oplocení, úkrytu na nářadí, pergoly 3 x 5 m
a elektrické přípojky na části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 352 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
21. schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. st. 217 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
317 m2 a parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 402 m2, oba v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemků bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
22. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 2224 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
23. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 247/6 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.5.
24. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 320/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 320/5 trvalý
travní porost) o výměře 16 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
25. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN 250
se společností ARPRO spol. s r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod
č. 2.7.
26. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby vodovodu
DN 100 a kanalizace DN 250 se společností ARPRO spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 2.8.
27. schvaluje
záměr směnit část pozemku parc. č. 14 ostatní plocha (dle GP parc. č. 14/2 ostatní plocha) o
výměře 2 020 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví Sportovního klubu Lošov, z.s. za
pozemek parc. č. 1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 511 m2, na němž se nachází
stavba jiného vlastníka – budova č. p. 22, obč. vyb, která není součástí pozemku a nebude
proto předmětem převodu, a část pozemku parc. č. 2/1 zahrada (dle GP parc. č. 2/3
zahrada) o výměře 578 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomou dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
28. schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 202/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú.
Bělidla, parc. č. 1059/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 1134/1 ostatní plocha
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 69 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín,
parc. č. 432/29 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 401/17 ostatní plocha o výměře 4 m2 a
parc. č. 443/1 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 808/4 ostatní plocha
o výměře 4 m2, parc. č. 842/5 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 624/2 ostatní plocha
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o výměře 3 m2, parc. č. 946 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 733/5 ostatní plocha
o výměře 4 m2, parc. č. 624/19 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. st. 1702 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1117 ostatní plocha o výměře
4 m2 a parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č.
779/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Chomoutov, parc. č. 1414/1 ostatní plocha
o výměře 4 m2 a parc. č. 1420/13 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Chválkovice,
parc. č. 70/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 72/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše
v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 290/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 111/1 ostatní
plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 115/17 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 268/2 ostatní
plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 246/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú.
Nemilany, parc. č. 150/8 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 480/4 ostatní plocha o
výměře 3 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 800/4 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 1081
ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 590/4 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 590/3
ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 604/2 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 2135
ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 1072 ostatní plocha o celkové výměře 9 m2, parc. č.
626/2 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 619/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č.
247/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 240/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č.
485/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 614/28 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č.
485/2 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 542 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č.
559/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 792/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č.
1077 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 736 ostatní plocha
o výměře 4 m2, parc. č. 622/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 600/2 ostatní plocha
o výměře 4 m2 a parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, parc. č. 85/7 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 213 ostatní plocha o výměře
4 m2, parc. č. 203/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 90/38 ostatní plocha o výměře 4
m2, parc. č. 79/30 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 9
m2, parc. č. 105/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 124/6 ostatní plocha o výměře 4
m2, parc. č. 95/25 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 328/1 ostatní plocha o výměře 4
m2, parc. č. 89/4 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 116/17
ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 451/21 ostatní plocha o výměře 4
m2, parc. č. 311/8 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 495/4 ostatní plocha o výměře 4 m2
a parc. č. 350/19 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Povel, parc. č. 1029/28 ostatní
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, parc. č. 812/16 orná půda o výměře 4 m2 a parc. č.
424/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 267 ostatní plocha o
výměře 4 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č 176/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú.
Topolany u Olomouce, vše obec Olomouc a část pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, konkrétně pak část zděného oplocení
o výměře 4,6 m x 2,2 m, které je součástí tohoto pozemku dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
29. schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 419/3 ostatní plocha o výměře 4 m2, jehož
součástí je plakátovací plocha – válec, v k. ú. Hejčín, parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 6
m2, jehož součástí je plakátovací plocha, v k. ú. Hodolany, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 4
m2, jehož součástí je plakátovací plocha, v k. ú. Lošov, parc. č. 405/1 ostatní plocha o
výměře 4 m2, jehož součástí je plakátovací plocha – válec, v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc.
č. 463/2 zahrada o výměře 4 m2, jehož součástí je plakátovací plocha - válec, v k. ú. Svatý
Kopeček a parc. č. 76/3 ostatní plocha o výměře 6 m2, jehož součástí je plakátovací plocha,
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
30. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 451/34 ostatní plocha o výměře 5 m2, jehož
součástí je plakátovací plocha, v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
31. nevyhovuje žádosti
společnosti RENGL, s.r.o. o udělení souhlasu s nahrazením stávající plakátovací plochy –
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válce, která je součástí pozemku parc. č. 200 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc,
novou plošnou plakátovací plochou dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
32. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 236/25 ostatní plocha o výměře 144 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
33. schvaluje
záměr propachtovat části pozemku parc. č. 655/38 ostatní plocha o celkové výměře 5 m2 v k.
ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
34. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 79/1 ostatní plocha o výměře 313 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
35. ukládá
odboru koncepce a rozvoje pořídit územní studii, která prověří využití pozemku parc. č. 700/7
orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, zejména umístění plochy veřejné rekreace
27/023 Z dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
T:
červen 2018
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
36. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 151 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
37. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxx o výpůjčku části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 205 m2 v
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
38. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 100
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 100
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 499
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
41. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře
1500 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
42. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 59/2 zahrada o výměře 376 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
43. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1029/7 zahrada výměře 56 m2 a část pozemku
parc. č. 1028/7 ostatní plocha o výměře 47 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
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44. schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/000709/2016/Mlc ze dne 31. 3. 2016
ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č.
22/2 ostatní plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Změnou
nájemní smlouvy by mělo dojít k přistoupení dalšího nájemce, společnosti Lubomír Cahlík
s.r.o, k této smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
45. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu č. OMAJ PR/NAJ/000002/2014/Mlc ze dne 31. 12. 2013
uzavřenou se společností ENDL + K a.s., jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 1751
ostatní plocha o výměře 474 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu
by mělo dojít ke zúžení předmětu nájmu o 12 m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
46. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu nemovitostí ze dne 8. 3. 2002, ve znění dodatků č. 1 až 3,
uzavřenou se spolkem P-centrum, spolek, jejímž předmětem je nájem budovy č. p. 47,
bydlení, ul. Lafayettova č. o. 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 472 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít
ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 3. 2020 na dobu určitou do 31. 3. 2030 a ke
zvýšení nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
47. souhlasí
s neuplatňováním inflační doložky u nájemného dle smlouvy o nájmu honitby„1/2015“ ze dne
18. 12. 2014 uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxx, počínaje rokem 2018, a to až do skončení
nájmu, tedy do 31. 3. 2025, a nevyhovět žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o snížení nájmu
za honitbu „Lesy města Olomouce – Huzová“ o 20% a o neúčtování škod, dle důvodové
zprávy bod č. 3.1.
48. souhlasí
s neuplatňováním inflační doložky u nájemného dle smlouvy o nájmu honitby „2/2015“ ze dne
16. 12. 2014 uzavřené se společností EASY TRANS, s.r.o., počínaje rokem 2018, a to až
do skončení nájmu, tedy do 31. 3. 2025, a nevyhovět žádosti společnosti EASY TRANS,
s.r.o. o snížení nájmu za honitbu „Lesy města Olomouce – Dalov“, dle důvodové zprávy bod
č. 3.1.
49. souhlasí
s neuplatňováním inflační doložky u nájemného dle smlouvy o nájmu honitby „3/2015“ ze dne
18. 12. 2014 uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxx, počínaje rokem 2018, a to až do skončení
nájmu, tedy do 31. 3. 2025, a nevyhovět žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o snížení nájmu za
honitbu „Lesy města Olomouce – Paseka“ o cca 30%, dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
50. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 41 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc
paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
51. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 195 zahrada o výměře 160 m2 a části pozemku parc. č. 1132/3
ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
52. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/17/2004/M uzavřené dne 22. 3. 2004
s manželi xxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
53. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/2/2013/Plh uzavřené dne 5. 3. 2013
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s paní xxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
54. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 244 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
55. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 134/7
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
56. schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/16/2012/Hr uzavřené dne 1. 6. 2012,
nájemce statutární město Olomouc, pronajímatel paní xxxxxxxxxxxxxx, a to dohodou dle
důvodové zprávy bod č. 3.5.
57. schvaluje
nájem pozemků parc. č. st. 226/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2, parc. č. 498/2
ostatní plocha o výměře 295 m2, parc. č. 499/2 ostatní plocha o výměře 1 126 m2, parc. č.
499/4 ostatní plocha o výměře 49 m2, parc. č. 499/5 ostatní plocha o výměře 27 m2 a parc. č.
515/75 ostatní plocha o výměře 997 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví
paní xxxxxxxxxxxxxx, statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
58. schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 1092/1 ostatní plocha o výměře 105 m2, parc. č. 395/44 ostatní
plocha o výměře 96 m2 a parc. č. 395/4 ostatní plocha o výměře 228 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
59. nevyhovuje žádosti
společnosti BARTON TRADING s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 395/4 ostatní plocha
o výměře 247 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.6.
60. schvaluje
skončení nájmu dle nájemní smlouvy č.j. MAJ-PR/485/97/S uzavřené dne 26. 4. 2004,
nájemce statutární město Olomouc, pronajímatelé manželé xxxxxxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxxxxxx paní xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx, a to dohodou dle důvodové
zprávy bod č. 3.7.
61. schvaluje
nájem pozemků parc. č. 608/3 ostatní plocha o výměře 1 392 m2, parc. č. 608/29 ostatní
plocha o výměře 1 769 m2 a parc. č. 612/30 ostatní plocha o výměře 800 m2, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl
1/2), paní xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/6), paní xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/6) a paní
xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/6) statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
3.7.
62. schvaluje
nájem části plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 15 m2 vyznačené pod číslem 20
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 3.8.
63. schvaluje
nájem části společných prostor o výměře 2,00 m2 v budově 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
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Olomouc společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
64. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu - provedení stavebních úprav v prostorech sloužících
podnikání o celkové výměře 209,00 m2 v 1. NP budovy č.p. 322, bydlení, Horní náměstí
č.o. 11, která je součástí pozemku parc. č. st. 270, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
65. schvaluje
úhradu doplatku zálohy na náklady exekuce č. j. 196 Ex 724/16 ve věci vyklizení části
pozemku parc. č. 17/5 ostatní plocha o výměře 845 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, ve výši 45.472,28 Kč včetně DPH soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Valentovi
dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
66. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemku parc. č. 140/79 ostatní plocha o výměře 106 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Olomouc se zdůvodněním veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
67. nevyhovuje žádosti
společnosti NEVI CZ s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 400
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
68. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti NEVI CZ s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha
o výměře 400 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
69. schvaluje
předběžný záměr zřídit věcné břemeno umístění a provozování trafostanice na pozemku
parc. č. 296 zahrada (dle GP parc. č. 296/2 zahrada) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s tím, že tato společnost na své náklady pořídí
geometrický plán na zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
70. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 296 zahrada (dle GP
parc. č. 296/2 zahrada) o výměře 6 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.3.
71. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 841/129 ostatní plocha o
výměře 126 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
72. uděluje
souhlas společnosti HC Olomouc s.r.o., se sídlem Hynaisova 1091/9A, Olomouc, IČ 258 49
123 k užívání ledové plochy a zázemí zimního stadionu (jejího příslušenství) do 31.12.2017
pro HC Olomouc – mládež, spolek se sídlem Hynaisova 1091/9A, Olomouc, IČ 227 34 279
dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
73. schvaluje
uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 29. 1. 2010
uzavřené mezi ČR - Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a statutárním městem
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
74. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování kanalizačního sběrače na pozemcích parc. č.
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313/1 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 314/3 ostatní plocha, oba v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 6.1.
75. revokuje
usnesení RMO ze dne 18. 4. 2017, bod programu 2, bod 5.9. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a kanalizace na pozemku parc.
č. 944/11 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Htech cz
s.r.o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
76. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 994/11
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Htech cz s.r.o. ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
77. revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 5. 2017, bod programu 2, bod 6.1 důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování dvou kanalizačních přípojek a vodovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 120/4, parc. č. 125/2 a parc. č. 818/6, vše ostatní plocha
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 691 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 975. obč. vyb.
dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
78. revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 5. 2017, bod programu 2, bod 6.1 důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizační přípojky a splaškové
kanalizační přípojky, jejíž součástí je čerpací stanice splaškové kanalizace na pozemku parc.
č. 120/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st.
691 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jehož součástí je budova
č. p. 975. obč. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
79. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 125/2
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 691
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jehož součástí je budova
č. p. 975. obč. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
80. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačních přípojek na pozemcích parc. č.
120/4, parc. č. 125/2 a parc. č. 818/6, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch pozemku parc. č. st. 691 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 975. obč. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
81. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 624/10 ostatní plocha, parc. č. 624/11 ostatní plocha, parc. č. 624/12 ostatní plocha,
parc. č. 959/7 ostatní plocha a parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří na němž stojí
budova s č. p. 970, občanské vybavení, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti NEZVALOVA ARCHA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
82. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 624/10 ostatní plocha, parc. č.
624/11 ostatní plocha, parc. č. 624/12 ostatní plocha, parc. č. 959/7 ostatní plocha a parc. č.
st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří na němž stojí budova s č. p. 970, občanské vybavení,
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti NEZVALOVA ARCHA s.r.o.
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dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
83. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 246
ostatní plocha a parc. č. 67/1 zahrada, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
84. revokuje
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2016 bod programu č. 2., bod č. 6.5. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
VN na pozemcích 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. 6.6.
85. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemku parc. č. 443/3 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
86. revokuje
usnesení RMO ze dne 13. 9. 2016 bod programu č. 2, bod č. 6.8. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 700/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
87. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 700/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
88. revokuje
usnesení RMO ze dne 11. 10. 2016 bod programu č. 2, bod č. 6.3. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 1154 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
89. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1154 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
90. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2017, bod programu 6, bod 6.6. důvodové zprávy ve věci
schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 627/2 ostatní plocha v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.9.
91. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2017, bod programu 6, bod 6.6. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 627/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
92. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
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na pozemku parc. č. 627/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
93. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 1010/3, parc. č. 1036/1 a parc. č. 1042, vše ostatní plocha, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.10.
94. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 1919/3, parc. č. 1944/1, parc. č. 1944/7, parc. č. 1944/16 a parc. č.
1944/17, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
95. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 1162, parc. č. 1167, parc. č. 706/8, parc. č. 1165/1, parc. č. 787/1,
parc. č. 1164, parc. č. 787/2, parc. č. 1163, parc. č. 1147, vše ostat. pl., parc. č. 803/3, parc.
č. 803/10, vše orná půda, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 495/3 ostatní plocha v k.
ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.12.
96. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 180/11 orná půda a parc. č. 613/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.13.
97. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemku parc. č. 479/3 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
98. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 1922/6 a parc. č. 1922/14, vše ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.15.
99. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1922/6 a parc. č. 1922/14, vše
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
100. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 88/15, parc. č. 88/18, parc. č. 495/3 a parc. č. 495/4, vše ostatní
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.16.
101. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 88/15, parc. č. 88/18, parc. č.
495/3 a parc. č. 495/4, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
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společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
102. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 1721/2, parc. č. 1721/3, parc. č. 1721/22 a parc. č. 1721/72, vše
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.
103. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1721/2, parc. č. 1721/3, parc. č.
1721/22 a parc. č. 1721/72, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.
104. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 667/30 orná půda, parc. č. 663/1, parc. č. 661, parc. č. 778/1, parc. č. 531
a parc. č. 537, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.
105. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 667/30 orná půda, parc. č. 663/1,
parc. č. 661, parc. č. 778/1, parc. č. 531 a parc. č. 537, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.18.
106. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 309, parc. č. 110/3 a parc. č. 110/7, vše ostatní plocha v k. ú. Topolany
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.19.
107. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 309, parc. č. 110/3 a parc. č.
110/7, vše ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
108. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/000197/2015/Val uzavřené dne 11. 3. 2015 se společností MERIT GROUP a.s.,
kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení
rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 22. 8. 2017 na 22. 8. 2022 a
k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 22. 12. 2017
na 22. 12. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
109. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 575/1 a parc. č. 575/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
110. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č.
575/10 a parc. č. 575/11, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
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111. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 575/10 a parc. č. 575/11, vše ostatní plocha v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc,
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
112. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 72/5 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 92/3 a parc. č. 123/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.23.
113. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 72/5 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko,
parc. č. 92/3 a parc. č. 123/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.23.
114. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 151/1 orná půda, parc. č. 139/1, parc. č. 139/3, parc. č. 139/5, parc. č. 139/19, parc. č.
139/23, parc. č. 139/32, parc. č. 139/33, parc. č. 139/40, parc. č. 151/2, parc. č. 174/1, parc.
č. 174/3, parc. č. 174/4, parc. č. 174/6, parc. č. 178/4, parc. č. 181/7, parc. č. 181/20, parc. č.
1409/2, parc. č. 1413/5, parc. č. 1414/1, parc. č. 1414/4, parc. č. 1415, parc. č. 1420/1, parc.
č. 1420/13 a parc. č. 1961, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.24.
115. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 151/1 orná půda, parc. č. 139/1, parc. č. 139/3,
parc. č. 139/5, parc. č. 139/19, parc. č. 139/23, parc. č. 139/32, parc. č. 139/33, parc. č.
139/40, parc. č. 151/2, parc. č. 174/1, parc. č. 174/3, parc. č. 174/4, parc. č. 174/6, parc. č.
178/4, parc. č. 181/7, parc. č. 181/20, parc. č. 1409/2, parc. č. 1413/5, parc. č. 1414/1, parc.
č. 1414/4, parc. č. 1415, parc. č. 1420/1, parc. č. 1420/13 a parc. č. 1961, vše ostatní plocha,
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 6.24.
116. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 785/2 a parc. č. 789/2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, parc. č.
1001, parc. č. 1000, parc. č. 999/5, parc. č. 829/1, parc. č. 824/26, parc. č. 824/1, parc. č.
392/23, parc. č. 392/6, parc. č. 384/137, parc. č. 384/78, parc. č. 830, parc. č. 392/26, vše
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 998/5 orná půda v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, parc. č. 384/107 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. st. 1057
zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází budova s č.p. 572, bytový dům, v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc a parc. č. st. 1039 zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází
budova s č.p. 59, bytový dům, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.25.
117. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 785/2 a parc. č. 789/2, vše ostatní plocha
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, parc. č. 1001, parc. č. 1000, parc. č. 999/5, parc. č. 829/1,
parc. č. 824/26, parc. č. 824/1, parc. č. 392/23, parc. č. 392/6, parc. č. 384/137, parc. č.
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384/78, parc. č. 830, parc. č. 392/26, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
parc. č. 998/5 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 384/107 zahrada v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, parc. č. st. 1057 zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází
budova s č.p. 572, bytový dům, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a parc. č. st. 1039 zastavěná
plocha a nádvoří, na němž se nachází budova s č.p. 59, bytový dům, v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.25.
118. schvaluje
uzavření Smlouvy o realizaci restaurování se společností Bau-AMSTAV trade company s.r.o.
jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je restaurování nemovité kulturní památky s názvem
„památník Osvobození Rudou armádou“, dle přílohy č. 2 k bodu č. 1.1. dodatku č. 1
k důvodové zprávě.
119. ukládá
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi podepsat Smlouvu o realizaci restaurování
se společností Bau-AMSTAV trade company s.r.o. jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je
restaurování nemovité kulturní památky s názvem „památník Osvobození Rudou armádou“,
dle přílohy č. 2 k bodu č. 1.1. dodatku č. 1 k důvodové zprávě.
T:
15. 8. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
120. schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PRBVB/21/2013/Hr uzavřené dne 29. 3. 2013 ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 29. 1. 2016
se společností MERIT GROUP a. s. spočívající v prodloužení termínu pro uzavření řádné
smlouvy o zřízení věcného břemene z 30. 6. 2017 na 30. 6. 2020 dle bodu č. 2.1. dodatku č.
1 k důvodové zprávě.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

Petice - Využití bývalé jídelny v Nemilanech

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
ukládá
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy.
T:
15. 8. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12. 1.
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Veřejná zakázka č. 16204 - Dopravní řídící ústředna Olomouc zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Dopravní řídící
ústředna“ evidenční číslo: 16204,
b) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností S - Invest CZ
s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ 25526171,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 13.

15

Veřejná zakázka č. 17085 - FZŠ Komenium 8. května restaurování sálu Komenium - V. etapa - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „FZŠ Komenium 8.
května – restaurování sálu Komenium - V. etapa“ evidenční číslo: 17085 dle důvodové
zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
PhDr. Pavla Urbáška
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 13. 1.
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Veřejná zakázka č. 17066 - Holice Nový svět, průmyslová zóna
Šlechtitelů - cyklostezka - zahájení, komise (ORG 5319)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Holice Nový svět,
průmyslová zóna Šlechtitelů - cyklostezka“ evidenční číslo 17066,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
c) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností ARL
Innovation s.r.o., Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc, IČ 01744828,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13. 2.

17

Veřejná zakázka č. 17064 - Domovina - rekonstrukce
komunikace - zadání (ORG 5630)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku s názvem "Domovina - rekonstrukce komunikace" evidenční číslo: 17064.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13. 3.

18

Veřejná zakázka č. 17065 - MŠ Rožňavská - energetická
opatření II. - vyloučení, zadání (ORG 5623)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
vylučuje
v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb. účastníka zadávacího řízení dle důvodové zprávy,
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3.
schvaluje
vybraného dodavatele v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na
veřejnou zakázku s názvem „MŠ Rožňavská - energetická opatření II.“ evidenční číslo:
17065.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13. 4.

19

Tramvajová trať Nové Sady - opěrná zeď SO 206.1A (ORG
5217)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle varianty A
3.
ukládá
odboru investic zajistit zpracování projektové dokumentace opravy opěrné zdi
T:
prosinec 2017
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

20

Jantarová stezka, úsek Hodolanská Libušina (ORG. 5572)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
ekonomickému odboru ihned podepsat předběžnou řídící kontrolu
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
3.
ukládá
odboru investic zajistit v případě potřeby ještě v tomto roce rozpočtovou změnu ve výši
439 700,- Kč z rezervy odboru investic
T:
prosinec 2017
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
odboru investic zařadit částku 439 700,- Kč do návrhu plánu pro rok 2018 v případě, že PD
přeložky nebude v letošním roce zajištěna a k uzavření smlouvy a realizaci přeložky dojde
až v roce 2018
T:
21. 11. 2017
O:
vedoucí odboru investic
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Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

21

Sv. Kopeček – Dvorského - chodník (Org. 5774)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
navrhovanou RZ ve výši 22 000,- Kč převést z prostředků OI
3.
ukládá
navrhovanou RZ ve výši 22 000,- Kč ihned převést z prostředků OI
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru investic
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností CETIN
5.
ukládá
oboru ekonomickému ihned podepsat předběžnou řídící kontrolu
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

22

Komise pro obnovu a rozvoj

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se změnou v obsazení KOR dle důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 17.

23

Rozpočtové změny roku 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017 – část A a část B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2017 dle důvodové zprávy – část A
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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 důvodové zprávy – část B
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 18.

24

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS:
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc – DPS
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2)
3.
souhlasí
se změnou plánu investic na rok 2017 dle důvodové zprávy bod 3)
4.
ukládá
předložit RMO návrh rozpočtové změny dle důvodové zprávy bod 3)
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

25

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx, s paní xxxxxxxxxxxxxx a s paní
xxxxxxxxxxxxxx dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

26
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Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc – změna složení
řídicího výboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
změnu složení řídícího výboru projektu MAP dle důvodové zprávy.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

27

Zpráva o plnění integrované strategie ITI Olomoucké
aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Zprávu o plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace
3.
schvaluje
postup dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

28

Aktualizace operačního manuálu nositele ITI olomoucké
aglomerace – verze 1.2

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Operační manuál nositele ITI Olomoucké aglomerace - verzi 1.2
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Změny výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 3, 11

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
ukončení výzev č. 3 (VÝSTAVBA A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY SYSTÉMŮ
MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY NA DRÁŽNÍM PRINCIPU) a 11 (ZKVALITNĚNÍ
VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) nositele
ITI Olomoucké aglomerace pro předkládání projektových záměrů dle upravené důvodové
zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Členství v CIVITAS Forum Network

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se členstvím CIVITAS Forum Network dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
nám. Aleše Jakubce, ve spolupráci s OKR, provést formální kroky ke členství v CIVITAS
Forum Network, vč. podpisu Deklarace
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 25.

31

Inteligentní dopravní systémy – světelně řízené křižovatky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem zpracování projektových dokumentací na úpravu SSZ na křižovatkách dle bodu 3
důvodové zprávy
3.
ukládá
OKR ve spolupráci s OSMK zapracovat požadavky na zadání zpracování PD na křižovatkách
uvedených v bodě 3 důvodové zprávy
T:
26. 9. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4.
ukládá
zařadit do návrhu plánu pro rok 2018 zpracování jednotlivých projektových dokumentací
na rekonstrukci SSZ na křižovatkách uvedených v bodě 3 důvodové zprávy
T:
21. 11. 2017
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt "Obnova vegetačních prvků
v historických parcích v Olomouci" do 60. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci
Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020
3.
ukládá
předložit návrh mediální kampaně
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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Předzahrádky (zeleň)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nedoporučuje
umístění předzahrádky dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat žadatele
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Petice - nesouhlas se zřízením předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T:
26. 7. 2017
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
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Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 schválení účetní závěrky a finančního vypořádání za rok 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
neschvaluje
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková
organizace za rok 2016 dle důvodové zprávy a dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3.
neschvaluje
návrh finančního vypořádání Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11,
příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy
4.
pověřuje
náměstka primátora PhDr.Pavla Urbáška podpisem Protokolu o neschválení účetní závěrky
Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace,
dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
5.
ukládá
ihned informovat o přijatém usnesení ředitele Základní školy a Mateřské školy Olomouc,
Svatoplukova 11, příspěvková organizace
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru školství
6.
ukládá
řediteli příspěvkové organizace ve spolupráci s odborem školství MMOl zajistit odstranění
nedostatků vyplývajících z veřejnosprávní kontroly r. 2016 provedené v Základní škole a
Mateřské škole Olomouc, Svatoplukova 11 odborem interního auditu a kontroly MMOl a
z ověření účetní závěrky r.2016 provedené společností M-Audit, s.r.o., Přibylova 2937/19,
Břeclav
T:
prosinec 2017
O:
ředitel příspěvkové organizace
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

36

Fond pomoci olomouckým dětem - návrh podpory ve 2.výzvě;
návrh změny statutu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
poskytnutí podpory z Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
souhlasí
s upraveným návrhem Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem dle upravené přílohy č. 2
důvodové zprávy
4.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit upravený Statut Fondu pomoci olomouckým dětem
5.
ukládá
předložit Statut Fondu olomouckým dětem ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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Výsledek hodnocení práce ředitelů škol v roce 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výsledky hodnocení práce ředitelů škol v roce 2017 dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
pokračování hodnocených ředitelek na vedoucích pracovních místech i po skončení
funkčního období dle důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení hodnocené ředitelky škol
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Změna účelu užití dotace - oddělení kultury

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu účelu využití dotace dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
ihned uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl o změně
účelu jejího využití dle důvodové zprávy
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Změna účelu užití dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu účelu využití dotace dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů ihned uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Olomouce o změně účelu jejího využití - dle důvodové zprávy
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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ASEKOL - dodatky ke smlouvám

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložené dodatky ke smlouvám
3.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. podpisem dodatků
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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Veřejná zakázka č. 17051 - Digitální varhany - doplnění

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
kupní cenu digitálních varhan ve výši 361.611 Kč vč. DPH
3.
schvaluje
uhrazení části kupní ceny protihodnotou převedením varhan Viscount do vlastnictví
dodavatele dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36.
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Organizační záležitosti - Prodej a nákup movitého majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Radě města Olomouce zahájení a podmínky zadávacího řízení
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru kancelář tajemníka
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 37.
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Strojovna zimního stadionu - doplatek nájemného

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
postupovat dle důvodové zprávy
T:
26. 7. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.

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

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