USNESENÍ
z 95. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 8. 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 15. 8. 2017 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi předložit orgánům SMOl návrh na přeřazení budovy
č. p. 433, Horní náměstí č. o. 21, která je součástí pozemku parc. č. st. 372 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 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. 1.1.
T:
29. 8. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
2.
doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se změnou prohlášení vlastníka k domu č. p. 693 na pozemku parc. č. st. 882
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle Dohody vlastníků
jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřené dle ust. 1169 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 604/4 ostatní plocha
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za období 3 roky zpětně do dne nabytí
účinnosti nájemní smlouvy ve výši 5,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši
bezdůvodného obohacení by byla uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů, Společenství vlastníků Krakovská 474/2, Českobratrská 473/1,
Olomouc-Nové Sady se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 604/4 ostatní plocha o výměře 42 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
5.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 293 zahrada o výměře 273 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 209, Polská 64, Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.4.
6.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 480/21 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc paní xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
7.
schvaluje
záměr darovat části pozemků parc. č. 90/45 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/68 ostatní
plocha) o výměře 34 m2, parc. č. 90/34 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/67 ostatní plocha)
o výměře 152 m2, parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/131 ostatní plocha)
o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní plocha)
o výměře 2332 m2, parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 145/4 ostatní plocha)
o výměře 4 m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/133 ostatní plocha) o výměře
750 m2, parc. č. 94/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/134 ostatní plocha) o výměře 17
m2, parc. č. 94/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/138 ostatní plocha) o výměře 2764 m2,
parc. č. 94/96 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/96 ostatní plocha) o výměře 6636 m2, parc.
č. 94/58 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/135 ostatní plocha) o výměře 108 m2, parc. č.
94/78 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/141 ostatní plocha) o výměře 1 m2, parc. č. 94/84
ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/145 ostatní plocha o výměře 447 m2 a parc. č. 94/146
ostatní plocha o výměře 174 m2) o celkové výměře 621 m2, parc. č. 124/21 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 124/46 ostatní plocha) o výměře 628 m2, parc. č. 94/40 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 94/148 ostatní plocha) o výměře 2188 m2, parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 123/19 ostatní plocha) o výměře 5 m2, parc. č. 93/27 ostatní plocha (dle GP parc. č.
93/172 ostatní plocha) o výměře 1087 m2 a parc. č. 93/22 ostatní plocha (dle GP parc. č.
93/171 ostatní plocha) o výměře 183 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č.
72/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 72/13 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 72/15
ostatní plocha o výměře 15 m2) o celkové výměře 19 m2 a parc. č. 72/8 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 72/16 ostatní plocha o výměře 26 m2 a parc. č. 72/18 ostatní plocha o výměře 13
m2) o celkové výměře 39 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 959/1
ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/52 ostatní plocha) o výměře 3615 m2, parc. č. 1110/2
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1110/5 ostatní plocha) o výměře 267 m2, parc. č. 624/1 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 624/48 ostatní plocha) o výměře 1 m2, parc. č. 962/2 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 962/4 ostatní plocha) o výměře 43 m2, parc. č. 964 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 964/4 ostatní plocha) o výměře 1189 m2 a parc. č. 967 ostatní plocha (dle GP parc. č.
967/4 ostatní plocha) o výměře 233 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.1.
8.
schvaluje
výpověď výpůjčky pozemků parc. č. 94/58 o výměře 7 353 m2 a parc. č. 94/96 o výměře 7
068 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle smlouvy o výpůjčce č.
MAJ-PR-J/36/2007/K ze dne 14. 12. 2007, ve znění dodatku č. 1, uzavřené s Univerzitou
Palackého v Olomouci důvodové zprávy bod č. 2.1.
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9.
schvaluje
záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 94/58 ostatní plocha (dle GP parc. č.
94/58 ostatní plocha) o výměře 6 127 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a částí
pozemku parc. č. 959/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/51 ostatní plocha a parc. č. 959/1
ostatní plocha) o celkové výměře 953 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc státnímu podniku
Povodí Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
10. schvaluje
záměr směnit části pozemků parc. č. 388/97 orná půda (dle GP parc. č. 388/132 orná půda)
o výměře 66 m2, parc. č. 388/99 orná půda (dle GP parc. č. 388/130 orná půda) o výměře 95
m2, parc. č. 375/1 zahrada (dle GP parc. č. 375/8 zahrada) o výměře 1 349 m2 a parc. č.
827/2 ostatní plocha (dle GP 827/10 ostatní plocha) o výměře 139 m2, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemků parc. č. 388/20
orná půda (dle GP parc. č. 388/135 orná půda o výměře 339 m2 a parc. č. 388/131 orná půda
o výměře 139 m2) a parc. č. 388/98 orná půda (dle GP parc. č. 388/134 orná půda o výměře
133 m2 a parc. č. 388/136 o výměře 9 m2), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví
společnosti OLTRANS DOSTÁL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
11. schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 375/1 zahrada (dle GP parc. č. 375/1 zahrada)
o výměře 1 012 m2 a parc. č. 827/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 827/2 ostatní plocha)
o výměře 187 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
12. schvaluje
výpověď pachtovní smlouvy na části pozemku parc. č. 375/1 zahrada o celkové výměře 993
m2 a části pozemku parc. č. 388/99 orná půda o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/001208/2016/Mlc ze dne 10. 6. 2016
uzavřené s paní xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
13. schvaluje
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 29. 4. 2013 uzavřené s Honebním
společenstvem Chválkovice spočívající ve vyjmutí částí pozemků parc. č. 388/97 orná půda
(dle GP parc. č. 388/132 orná půda) o výměře 66 m2 a parc. č. 388/99 orná půda (dle GP
parc. č. 388/130 orná půda) o výměře 95 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
z předmětu této dohody dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
14. schvaluje
záměr směnit části pozemku parc. č. 244/1 orná půda (dle GP parc. č. 244/15 orná půda a
parc. č. 244/16 orná půda) o celkové výměře 3 480 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve
vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 244/4 orná půda (dle GP
parc. č. 244/4 orná půda) o výměře 4 306 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví
paní xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
15. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 971/2 zahrada o výměře 160 m2 v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po zpracování
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
16. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 158/22 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
17. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 812/30 orná půda (dle GP parc. č. 812/86 orná půda)
o výměře 1 151 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
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18. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 429/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 429/26 ostatní
plocha) o výměře 290 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
19. schvaluje
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada (dle GP
parc. č. 62/2 ostatní plocha) o výměře 13 m2 a část pozemku parc. č. 810/1 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 810/3 ostatní plocha) o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
20. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/65/2010/Hr ze dne 24. 1. 2011, uzavřenou
s panem xxxxx, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 189
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve spoluvlastnictví statutárního města Olomouce (podíl
2/3) a pana xxxxx (podíl 1/3). Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k vyjmutí části pozemku
parc. č. 62 zahrada o výměře 10 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z předmětu nájmu dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
21. schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/28/2011/S ze dne 16. 1. 2012 ve znění
dodatků č. 1 až 4 uzavřené se společností STERCH-INTERNATIONAL s.r.o. Změnou
smlouvy o nájmu by mělo dojít k prodloužení doby nájmu z 30. 9. 2017 na 31. 5. 2018 dle
důvodové zprávy bod č. 2.10.
22. schvaluje
záměr změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/10/2011/S ze dne
16. 1. 2012 ve znění dodatků č. 1 až 3 uzavřené se společností STERCH-INTERNATIONAL
s.r.o. Změnou smlouvy o budoucí kupní smlouvě by mělo dojít k prodloužení termínu pro
uzavření kupní smlouvy z 30. 9. 2017 na 31. 5. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
23. schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 1647/2 ostat. pl., parc. č. 1647/3 orná půda, parc. č. 1647/4
orná půda, parc. č. 1647/5 ostat. pl. a parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
24. schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. MAJ-PR-J/5/2003/Ha ze dne 21. 7. 2003 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2004 a dodatku č. 2 ze dne 14. 8. 2006 uzavřenou se spolkem
1. HFK Olomouc spolek, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků parc. č. 885/7 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 614 m2, parc. č. 885/8 ostatní plocha o výměře 4 309 m2, parc. č.
885/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m2, parc. č. 885/15 ostatní plocha
o výměře 1 450 m2, parc. č. 885/16 ostatní plocha o výměře 910 m2, parc. č. 885/17 ostatní
plocha o výměře 10 375 m2, parc. č. 885/22 zastavěná plocha nádvoří o výměře 527 m2,
parc. č. 885/23 ostatní plocha o výměře 94 m2, parc. č. 885/24 ostatní plocha o výměře 6 231
m2, parc. č. 885/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m2 a parc. č. 885/27 ostatní
plocha o výměře 513 m2 a části pozemku parc. č. 1945/1 ostatní plocha o výměře 584 m2,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít
k prodloužení doby výpůjčky z 31. 12. 2026 na 31. 12. 2030 dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
25. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti spolku 1. HFK Olomouc spolek o bezúplatný převod pozemků parc. č. 885/7
zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází stavba bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví
spolku 1. HFK Olomouc spolek, parc. č. 885/8 ostatní plocha, parc. č. 885/14 zastavěná
plocha a nádvoří, na němž se nachází stavba bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví spolku 1. HFK
Olomouc spolek, parc. č. 885/15 ostatní plocha, parc. č. 885/16 ostatní plocha, parc. č.
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885/17 ostatní plocha, parc. č. 885/22 zastavěná plocha nádvoří, na němž se nachází stavba
bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví spolku 1. HFK Olomouc spolek, parc. č. 885/23 ostatní
plocha, parc. č. 885/24 ostatní plocha, parc. č. 885/26 zastavěná plocha a nádvoří, na němž
se nachází stavba bez čp/če, jiná st. ve vlastnictví spolku 1. HFK Olomouc spolek a parc. č.
885/27 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1945/1 ostatní plocha o výměře 584 m2, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
26. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 606/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
27. schvaluje
záměr pronajmout pozemky parc. č. 111/1 zahrada o výměře 835 m2 a parc. č. 111/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 168 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.13.
28. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 809/3 zahrada o výměře 44 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
29. schvaluje
záměr pronajmout část plochy hangáru W2 č. 32 o výměře 15 m2 vyznačené pod číslem 22
na pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
30. schvaluje
záměr pronajmout část společných prostor (část střechy a podkrovních prostor o výměře 12
m2) budovy č. p. 67, bydlení, ul. Jilemnického č.o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st.
80 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, společnosti
Vodafone Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
31. schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 6. 2000, ve znění dodatků,
uzavřenou se xxxxx, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání o celkové výměře
554,20 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č.p. 424, bydlení, ul. Horní náměstí č.o. 23, která je
součástí pozemku parc.č.st. 375/1 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, kdy změnou smlouvy by mělo dojít ke změně podmínek podnájmu prostor dle
důvodové zprávy bod č. 2.17.
32. schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce č. MAJ-PR-J/11/2008/Hoř ze dne 19. 11. 2008 ve znění dodatku
č. 1, uzavřené s Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Olomouc, spočívající
v rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek parc. č. 701/24 vodní plocha v k. ú. Černovír, obec
Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
33. trvá
na svém usnesení RMO ze dne 10. 5. 2017, bod 2, bod 3.4. ve věci nevyhovění žádosti pana
xxxxx o změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/21/2012/Plh ze dne 12. 7. 2012 uzavřenou
s panem xxxxx, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 312/14 ostatní plocha o výměře
21 137 m2, parc. č. 312/16 ostatní plocha o výměře 1 803 m2 a parc. č. 210/1 ostatní plocha
o výměře 23 647 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxx
statutárnímu městu Olomouc, spočívající ve zvýšení nájemného z 15,- Kč/m2/rok na 25,Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
34. nevyhovuje žádosti
pana xxxxx o změnu náležitostí smlouvy na nájem pozemku parc. č. 323/4 ostatní plocha
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o výměře 31 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc
spočívající ve zvýšení nájemného na 8 000,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
35. schvaluje
změnu smlouvy 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, spočívající ve zúžení předmětu
nájmu o 12 m2 dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
36. schvaluje
změnu pachtovní smlouvy OMAJ- SMV/PACH/003200/2016/Val ze dne 28. 2. 2017
uzavřenou s panem xxxxx, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 790 ostatní
plocha o výměře 220 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, spočívající v prodloužení termínu
pro úpravu dočasné stavby nadstřešeného parkovacího stání v souladu s podmínkami
stanovenými příslušným stavebním úřadem, a to do 31. 12. 2017 dle důvodové zprávy bod č.
3.5.
37. schvaluje
nájem pozemku parc. č. 59/2 zahrada o výměře 376 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu
xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
38. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 151 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc paní xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
39. schvaluje
nájem pozemku parc. č. 441/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 v k. ú. Hlubočky,
obec Hlubočky a pozemku parc. č. 2030 lesní pozemek o výměře 57 m2 v k. ú. Lošov, obec
Olomouc xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
40. schvaluje
pacht částí 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 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,
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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 společnosti RENGL, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.9.
41. schvaluje
pacht částí 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 společnosti RENGL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.9.
42. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 451/34 ostatní plocha o výměře 5 m2, jehož součástí je
plakátovací plocha, v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti RENGL, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.9.
43. schvaluje
pacht částí pozemku parc. č. 655/38 ostatní plocha o celkové výměře 5 m2 v k. ú. Černovír,
obec Olomouc panu xxxxx, panu xxxxx a paní xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
44. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc panu xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
45. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Olomouc – město,
obec Olomouc panu xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
46. souhlasí
s krátkodobým využitím objektů č. 65, č. 66 a č. 419, a pozemků parc. č. st. 1346/1 zast.pl. a
nádvoří, o výměře 1268 m2 a části pozemku parc.č. 615/19 ostatní plocha, o celkové výměře
48356 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, v areálu bývalých kasáren Neředín, za
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
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47. souhlasí
s krátkodobým bezplatným využitím části pozemku parc. č. 531/1, ostatní plocha, o výměře
2500 m2, a části budovy č.p. 233 (jiná stavba) na adrese Křičkova č.o. 4, která je součástí
pozemku parc. č. st. 531/2 zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro
pořádání akce „Letní kino – ukončení letní sezony“, za podmínek dle důvodové zprávy bod č.
3.14.
48. schvaluje
v případě, že nájemce neuhradí do 31. 8. 2017 dluh, výpověď z nájmu prostor sloužících
podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1. PP budovy č.p. 889, bytový dům, Masarykova
třída č.o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc a výpověď z nájmu pozemku parc.č.st. 790 zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 262 m2, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc pronajatých panu xxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
49. souhlasí
s podnájmem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 16,20 m2 v 1. PP budovy č.p.
725 (bydlení), na ulici Fischerova č.o. 4, která je součástí pozemku parc. č. st. 808 zast.
plocha a nádvoří, v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, pro xxxxx za
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
50. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxx o prodej části pozemku parc. č. 158 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 1964 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4 .1.
51. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části 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 společnosti ARPRO spol. s r. o. za
kupní cenu ve výši 27 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
52. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 247/6 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxx
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 20 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.3.
53. schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavby vodovodu na pozemcích parc. č. 445/1 a parc. č. 157/2,
vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, a kanalizace na pozemcích parc. č. 445/1,
parc. č. 446/19 a parc. č. 446/44, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, se
společností HZO stavební s.r.o., jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
54. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 157/2 ostatní plocha
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 5.2.
55. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 5.3.
56. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 804/33, parc. č. 804/44, parc. č. 938/3 parc. č.
938/4, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
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57. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 804/33, parc. č. 804/44, parc. č. 938/3 parc. č. 938/4, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
58. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 938/3, parc. č. 938/4, parc. č.
938/23 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
59. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 938/3, parc. č. 938/4, parc. č. 938/23 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce,
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
60. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 938/3, parc. č. 938/4, parc. č.
938/23, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouce ve prospěch společnosti
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
61. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 938/3, parc. č. 938/4, parc. č. 938/23, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouce ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.1.
62. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 938/3, parc. č. 938/4, parc. č. 938/23, 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. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
63. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 938/3,
parc. č. 938/4, parc. č. 938/23, 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. dle
důvodové zprávy bod č. 6.1.
64. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování optického
kabelového vedení na pozemcích na pozemcích parc. č. 938/3, parc. č. 938/4, parc. č. 938/23
a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouce ve prospěch společnosti
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
65. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích na
pozemcích parc. č. 938/3, parc. č. 938/4, parc. č. 938/23 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha
v k. ú. Hodolany, obec Olomouce ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce,
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
66. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování
trafostanice a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc.
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č. 938/3 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
67. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování trafostanice a uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 938/3 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.1.
68. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky
splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 938/3 a parc. č. 938/4, vše ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.1.
69. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky splaškové kanalizace na pozemcích parc.
č. 938/3 a parc. č. 938/4, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
70. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného
areálového osvětlení na pozemku parc. č. 938/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.1.
71. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného areálového osvětlení na pozemku parc.
č. 938/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní
podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
72. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného
osvětlení na pozemcích parc. č. 938/4, parc. č. 804/33 a parc. č. 938/3, vše ostatní plocha
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce,
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
73. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 938/4,
parc. č. 804/33 a parc. č. 938/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
74. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování sdělovacího kabelu na pozemku parc. č. 804/33
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik
města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
75. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
sdělovacího kabelu na pozemku parc. č. 804/33 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.1.
76. schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování napájecího vedení na pozemcích parc. č. 804/33,
parc. č. 938/3 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
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prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s., změnu náležitostí smlouvy
o zřízení služebnosti a uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
č. OMAJ-SMV/BVB/001898/2016/Sul ze dne 11. 7. 2016, vše spočívající v rozšíření pozemků
dotčených zřízením služebnosti o pozemky parc. č. 804/33, parc. č. 938/3 a parc. č. 1130,
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a ve zvýšení jednorázové úplaty dle
důvodové zprávy bod č. 6.1.
77. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemku parc. č. 458/1 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve
prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
78. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 458/1
ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.2.
79. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemku parc. č. 228/23 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
80. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 228/23 orná půda v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
81. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 414/2, parc. č. 565/4 a parc. č. 861/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
82. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 414/2, parc. č. 565/4 a parc. č. 861/1, vše
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.4.
83. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č.
973/1 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.5.
84. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 973/1 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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3

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. - provozování
infrastruktury

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast Mgr. Filipa Žáčka, náměstka primátora, v komisi dle důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
záměr směnit pozemek parc.č. 249/25 trvalý travní porost o výměře 166 m2 a část pozemku
parc.č. 265/5 orná půda (dle GP parc. č. 265/30) o výměře 1 800 m2, vše v k.ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemku parc.
č. 249/3 trvalý travní porost (dle GP parc.č. 249/30) o výměře 1 966 m2, v k.ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxx,
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části
o rozsahu 132,6 m2 dle situačního nákresu pozemku parc.č. 1689/1 vodní plocha v k.ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, který je ve vlastnictví České republiky, právo
hospodaření s majetkem státu Povodí Moravy, s.p.. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou tj. ode dne protokolárního předání staveniště do majetkoprávního vypořádání
akce tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu
pěti let za nájemné stanovené dohodou smluvních stran dle platné Cenové mapy pronájmu
pozemků Povodí Moravy, s.p. ve výši 13,20 Kč/m2 a rok, tedy výše nájemného za kalendářní
rok činí 1750,- Kč. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti povinného strpět na
předmětné části pozemku stavbu (její zřízení, umístění a provozování) a v povinnosti umožnit
oprávněnému vstup a vjezd techniky na předmětný pozemek za účelem provádění údržby,
kontroly, oprav či odstraňování stavby na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši
dle znaleckého posudku vypracovaného po dokončení stavby + DPH,
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části
pozemku o rozsahu 132,6 m2 dle situačního nákresu parc.č. 1690/1 vodní plocha v k.ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, který je ve vlastnictví České republiky, právo
hospodaření s majetkem státu Povodí Moravy, s.p.. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou tj. ode dne protokolárního předání staveniště do majetkoprávního vypořádání
akce tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu
pěti let za nájemné stanovené dohodou smluvních stran dle platné Cenové mapy pronájmu
pozemků Povodí Moravy, s.p. ve výši 13,20 Kč/m2 a rok, tedy výše nájemného za kalendářní
rok činí 990,- Kč. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti povinného strpět na
předmětné části pozemku stavbu (její zřízení, umístění a provozování) a v povinnosti umožnit
oprávněnému vstup a vjezd techniky na předmětný pozemek za účelem provádění údržby,
kontroly, oprav či odstraňování stavby na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši
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dle znaleckého posudku vypracovaného po dokončení stavby + DPH,
5.
schvaluje
zřízení služebnosti na části pozemků parc. č. 1170/6, parc. č. 1059/21, parc. č. 1045/49 a
parc. č. 1045/48, vše ostatní plocha v k.ú. Černovír, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví
Olomouckého kraje, s nimiž má právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, spočívající v povinnosti Olomouckého kraje, jako povinného, strpět
uložení a provozování vodovodních přípojek na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve
výši 34.000 Kč vč. DPH,
6.
schvaluje
zřízení služebnosti na části pozemků parc. č. 1170/6, parc. č. 1059/21, parc. č. 1045/49 a
parc. č. 1045/48, vše ostatní plocha v k.ú. Černovír, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví
Olomouckého kraje, s nimiž má právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, spočívající v povinnosti Olomouckého kraje, jako povinného, strpět
uložení a provozování kanalizačních přípojek na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve
výši 47.500 Kč vč. DPH.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 17030 - Nákup elektrické energie pro rok
2018 - 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 smlouvy na
veřejnou zakázku s názvem "Nákup elektrické energie pro rok 2018" evidenční číslo: 17030.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 5.

6

Veřejná zakázka č. 17082 - Protipovodňová opatření III. etapa zahájení, komise (ORG 4290)

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 „Protipovodňová
opatření III. etapa“ evidenční číslo: 17082,
b) rozdělení činností při plnění veřejné zakázky dle kompetence odborů uvedené v čl. II
důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
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4.
pověřuje
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.
5.
ukládá
předložit RMO ke schválení rozpracovaný koncept investičního záměru
T:
březen 2018
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.

7

Veřejná zakázka č. 17094 - Zelená brána města Olomouce III zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „Zelená brána
města Olomouce III“ evidenční číslo 17094,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle upravené
důvodové zprávy,
4.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. k podpisu všech rozhodnutí vzešlých
z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 2.

8

Veřejná zakázka č. 17100 - Olomouc - modernizace Městského
kamerového a dohledového systému - uzavřená výzva (ORG
0952)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru,
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2.
schvaluje
v souladu s článkem 35.1 vnitřního předpisu č. 1/2017 použití uzavřené výzvy.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 5. 3.

9

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
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: 7.

10

Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok
2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se návrhu organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok
2018
2.
schvaluje
organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2018 dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.

11

Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních
rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2017

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

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 9.

12

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk s xxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Černá cesta 7, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 s xxxxx dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Na Hrázi 163/4, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk s xxxxx dle důvodové zprávy bod 2)
3.
souhlasí
s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
xxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3)
4.
schvaluje
výpověď z nájmu bytu xxxxx, byt č. 22, Synkova 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
5.
bere na vědomí
přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce xxxxx na xxxxx, byt č. 2, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
6.
souhlasí
s dodatečným rozšířením subjektu nájemce o xxxxx, byt č. 75, Foerstrova 15, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
7.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, Rooseveltova 90, Olomouc s xxxxx na zkušební dobu
určitou 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 7)
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25, Synkova 8, Olomouc s xxxxx na zkušební dobu
určitou 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 8)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxx, zastoupenou opatrovníkem, statutárním městem
Olomouc a xxxxx, zastoupeným opatrovníkem, paní xxxxx, panem xxxxx, paní xxxxx, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

14

Interní
postupy
Statutárního
města
Olomouce
Zprostředkujícího subjektu pro implementaci Integrované
územní investice Olomoucké aglomerace, verze 1.3

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Interní postupy Statutárního města Olomouce - Zprostředkujícího subjektu pro implementaci
Integrované územní investice Olomoucké aglomerace ve verzi 1.3 dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

15

Aktualizace management planu památky UNESCO – nálezová
zpráva

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
ukládá
zajistit restaurátorský záměr v rozsahu nezbytných zásahů dle závěrů nálezové zprávy a
předložit RMO materiál o dalším postupu včetně způsobu financování.
T:
12. 9. 2017
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
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2.
doporučuje
návrh regulačního plánu RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova upravit dle bodu 5. důvodové
zprávy.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 14.

17

Regulační plán RP-17 "Sídliště Povel"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
návrh regulačního plánu RP-17 Sídliště Povel upravit dle bodu 5. důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 15.

18

Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
doporučuje
návrh regulačního plánu RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova upravit dle bodu 5. důvodové
zprávy.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
doporučuje
návrh regulačního plánu RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova upravit dle bodu 5. důvodové
zprávy.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Regulační plán Teichmannova - Peškova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
návrh regulačního plánu Teichmannova - Peškova upravit dle bodu 5. důvodové zprávy.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Park na ulici Lazecká

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
navržený postup přípravy projektové dokumentace dle důvodové zprávy ve variantě B) řešení
parku
3.
ukládá
zařadit investiční akci do návrhu plánu investic na rok 2018
T:
26. 9. 2017
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

22

Dopady změn cenové regulace ve vodárenství pro rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh č.1 - č.3
2.
ukládá
doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, PhD., primátorovi města Olomouce a náměstku primátora Mgr.
Filipu Žáčkovi jednat s nájemcem dle diskuse v Radě města Olomouce dne 15. 8. 2017
T:
26. 9. 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

19

23

Projekt Sousedská spolupráce Olomouce a Opolí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zapojením města Olomouce jako partnera projektu bez finanční účasti a uzavřením
dohody o spolupráci v rámci projektu „Sousedská spolupráce - rozvoj turistického a
přírodního potenciálu Olomouce a Opolí“ spolufinancovaného z programu Interreg V-A Česká
republika - Polsko
3.
schvaluje
složení projektového a realizačního týmu dle čl. 2.4 důvodové zprávy
4.
pověřuje
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. k podpisu přiložené Dohody o spolupráci
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 22.

24

Projektový záměr "Řešení
statutárního města Olomouc"

odpadového

hospodářství

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup přípravy projektu dle důvodové zprávy
3.
ukládá
zajistit zpracování příslušné projektové žádosti dle závěru důvodové zprávy
T:
26. 9. 2017
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Petřík Miroslav, Bc., člen rady města
Bod programu: 24.

25

Změny jízdních řádů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny jízdních řádů dle předložené důvodové zprávy
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Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 25.

26

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 27.

27

Mobiliář

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
majetkový převod městského mobiliáře dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odborům agendy řidičů a motorových vozidel, evropských projektů, kancelář tajemníka,
majetkoprávní, ochrany, sociálních věcí, školství, vnějších vztahů a informací a životního
prostředí ve spolupráci s odborem správy městských komunikací a MHD připravit změnu
k rozčlenění finančních prostředků ve smlouvě o VPS s TSMO
T:
21. 11. 2017
O:
vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel
vedoucí odboru evropských projektů
vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru kancelář tajemníka
vedoucí odboru ochrany
vedoucí odboru sociálních věcí
vedoucí odboru školství
vedoucí odboru životního prostředí
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 28.
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28

Výjimka z počtu žáků

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
povoluje
výjimku z počtu žáků na školní rok 2017/2018 příspěvkové organizaci Základní škola
Olomouc, Stupkova 16, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T:
29. 8. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

29

Předpis pro stanovení platů ředitelů PO - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Předpis pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních a mateřských škol,
jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, s účinností od 1.9.2017, dle přílohy č.1
důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
29. 8. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

30

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce v oblasti
podpora vysokých škol dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
29. 8. 2017
O:
vedoucí odboru školství
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

31

Zoologická zahrada Olomouc - bezúplatný převod majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.1/2017/OVVI/POPRM pro příspěvkovou
organizaci Zoologická zahrada Olomouc dle důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.1/2017/OVVI/POPR pro příspěvkovou organizaci
Zoologická zahrada Olomouc dle důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 32.

32

Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č.1 Zřizovací
listiny

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle
důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle
důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 33.

33

Hřbitovy města Olomouce - změna Zřizovací listiny

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu Zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci Hřbitovy města Olomouce dle důvodové
zprávy

23

3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu Zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci Hřbitovy města Olomouce dle důvodové
zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.

34

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce
přísedících Okresního soudu v Olomouci Ing. Vladimíra Buka, Františku Čižmářovou, Mgr.
Romana Dvorského, Mgr. Miroslavu Ferancovou, Rudolfa Filkásze, Dagmaru Hrbkovou, Ing.
Miroslava Indrucha, Alenu Koblihovou, PhDr. Květoslava Krejčího, Vlastimila Krejčiříka, Ing.
Jiřího Kropáče, MBA, PhDr. Jaroslava Malinu, Annu Musilovou, PhDr. Jiřího Popelku,
Marcelu Rampouchovou, Ing. Karla Robenka, Ing. Jarmilu Robenkovou, JUDr. Jiřího Růžičku,
Jarmilu Ryšánkovou, Jaroslava Tichého, Pavla Toběrného, Mgr. Martina Vysoudila, Františka
Vávru pro funkční období 2017 – 2021
3.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Olomouci pana Mgr.
Miroslava Výmoly a pana PhDr. Martina Kučery
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

35

Audit výběru a odvodu poplatků na parkovištích SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 36.

36

Využití dotace v roce 2016 u Církevní mateřské školy Ovečka v
Olomouci

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

37

Mimořádná kontrola hospodaření s fin. prostředky při
organizování akcí u MŠ Michalské stromořadí v r. 2016

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

38

Holice - Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka vydání právního aktu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle přílohy DZ Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační
číslo 117D03B000192 z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 na realizaci projektu s názvem "Holice - Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů,
cyklostezka"
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.

39

Dopravní řídící ústředna Olomouc - Rámcová smlouva
o financování projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace z Operačního programu Doprava 2014-2020 na projekt Dopravní řídící ústředna
Olomouc podle podmínek Rámcové smlouvy o financování projektu, evidenční číslo 571 771
0001
3.
schvaluje
převzetí majetku odborem koncepce a rozvoje dle bodu 4 důvodové zprávy
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4.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje převzetí majetku dle důvodové zprávy
T:
září 2018
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5.
souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 40.

40

Veřejnoprávní smlouvy - dotace na ITI Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
podání žádostí o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného
nástroje ITI u poskytovatelů dotace města Šternberk, města Uničov, města Mohelnice a
města Konice podle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících
s realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Šternberk podle
přílohy č. 2 důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících
s realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Uničov podle přílohy
č. 3 důvodové zprávy
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících
s realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Mohelnice podle
přílohy č. 4 důvodové zprávy
6.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících
s realizací integrovaného nástroje ITI s poskytovatelem dotace městem Konice podle přílohy
č. 5 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 41.

41

Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 4/2016 Nugis Finem, z.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
uděluje
spolku Nugis Finem, z.s., IČO: 03770796 výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016
o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích na akci
"Právnická Welcome Semestr Party" dne 26.9.2017 v době od 18:00 do 01:00 hodin
3.
ukládá
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc
T:
29. 8. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 42.

42

Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 4/2016 HC Olomouc, s.r.o.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
uděluje
společnosti HC Olomouc, s.r.o., IČO: 25849123 výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č.
4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích na
sportovní akci "Tipsport extraliga ledního hokeje" ve dnech 10.9., 15.9., 22.9., 24.9., 1.10.,
8.10., 15.10., 17.10., 22.10., 29.10., 15.11., 19.11., 24.11., 3.12., 10.12., 22.12., 26.12.,
30.12.2017 a 5.1., 12.1., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 8.2., 2.3.2018 v době od 13:00 do 23:59
hodin
3.
ukládá
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc
T:
29. 8. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 43.

43

Změna v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
z funkce člena KMČ č. 3 Ing. Jitku Vlachovou
3.
jmenuje
do funkce člena KMČ č. 3 Mgr. Blanku Vackovou
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4.
ukládá
Informovat ihned předsedu KMČ č. 3 a dotčené osoby o rozhodnutí RMO
T:
29. 8. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 44.

44

Změny v odborné komisi

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
na vlastní žádost z komise pro prevenci kriminality a bezpečnost pana Petra Čulíka
3.
jmenuje
do funkce člena komise pro prevenci kriminality a bezpečnost pana Tomáše Grmelu
4.
ukládá
informovat ihned předsedu komise a další dotčené osoby o rozhodnutí RMO
T:
29. 8. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 44. 1.

45

Významné aktivity, individuální dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení dotace v části A) Významné aktivity u žádosti č. 14192, 14121, 14202
3.
schvaluje
přidělení dotací v části B) Individuální dotace u žádostí č. 14097, 14185
4.
neschvaluje
přidělení dotací v části B) Individuální dotace u žádostí č. 14164, 14188, 14175, 14180,
14184, 14200, 14176
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 45.
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46

Organizační záležitosti - Dodatek č. 7 "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. 7 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 46.

47

Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis statutárního města
Olomouce o střetu zájmů"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Vnitřní předpis statutárního města Olomouce o střetu zájmů" dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 9. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 46. 1.

48

Organizační záležitosti - organizační změny
sociálních věcí Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2017
3.
schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2017
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 46. 2.
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Organizační záležitosti - organizační změna
ekonomickém Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru ekonomického dle
předložené důvodové zprávy
2.
jmenuje
do funkce vedoucího odboru ekonomického Magistrátu města Olomouce Ing. Janu
Dokoupilovou s účinností od 1. 9. 2017
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 46. 3.
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Zahraniční cesta Jednotek sboru dobrovolných hasičů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zahraniční cestou
3.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA., 1. náměstka primátora k podpisu žádanky o přepravu
k zahraniční cestě hasičských vozidel OLB 3374 a 4M8 1421
T:
29. 8. 2017
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 47.
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Zimní stadion Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit návrh kupní smlouvy dle DZ na příští schůzi RMO
T:
29. 8. 2017
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
3.
schvaluje
uzavření dodatku nájemní smlouvy se společností Hokejová hala Olomouc a.s. dle přílohy DZ
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4.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora, podpisem dodatku nájemní smlouvy dle
důvodové zprávy
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 48.
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SK Sigma Olomouc, a.s. - záměr nabytí Androva stadionu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit návrh smluv k převodu Androva stadionu na statutární město Olomouc
T:
29. 8. 2017
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 49.
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Různé - předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s uzavřením dodatku k dohodě dle diskuse v RMO s účinností k 1. 8. 2017
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 50.
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Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
pověřuje
doc. Mgr. Antonína Staňka, PhD., primátora města Olomouce odpovědět náměstku hejtmana
Olomouckého kraje ve věci stanoviska statutárního města Olomouce k vymezení
strategických ploch na území města dle diskuse v RMO
T:
29. 8. 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 51.

31

55

Různé – žádost HCO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s nastavením splátkového kalendáře týkající se žádosti HCO dle diskuse v RMO
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 52.

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v.r.
náměstek primátora
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