USNESENÍ
z 100. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 10. 2017
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním
plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu plnění 10. 10. 2017 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A) a B) důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV-NAJ/001653/2016/Sul ze dne 18. 5. 2016, ve znění
dodatků č. 1 a 2, uzavřené se spolkem Spolek Letní kino Olomouc, z.s., jejímž předmětem je
nájem pozemku parc. č. 87/24 ostatní plocha o výměře 117 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím, tj. zejména oplocením, části pozemku parc. č. 87/26 ostatní plocha o výměře
9 440 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zahradní restaurací, promítací kabinou,
objektem bývalého WC, oplocením, venkovním areálovým osvětlením, pódiem vč. jeho
zastřešení, plátna a šaten se sociálním zařízením, hledištěm vč. sedaček, zábradlím, a
pozemku parc. č. 644 ostatní plocha o výměře 102 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím,
tj. zejména pískovcovou zídkou s kovovou bránou a dlážděným vjezdem, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající v doplnění účelu nájmu o pěstování plodin ve
vyvýšených, zeminou naplněných a dřevěnými latěmi ohraničených záhonech a ve změně
dalších náležitostí smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
bere na vědomí
vyjádření pana XXXXX ze dne 19. 7. 2017 k problematice změn nájemní smlouvy č. OMAJSMV-NAJ/001653/2016/Sul ze dne 18. 5. 2016, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou se
spolkem Spolek přátel olomouckého jazzu a společností CHOMOUT s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 1.1.

3.
schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o výpůjčce části 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., spočívající v upřesnění výčtu staveb nacházejících se na
předmětu výpůjčky a osoby jejich vlastníka a dále v doplnění termínu odstranění daných
staveb, vše dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
svěřuje
zeleň nacházející se na části 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 části 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 do správy odboru
životního prostředí MMOl dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.
svěřuje
hřiště, lavičky a kovovou konstrukci nacházející se na části 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 do správy odboru vnějších vztahů a informací MMOl dle důvodové zprávy bod
č. 1.2.
6.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016
uzavřené se Zemědělským družstvem Slavonín spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č.
180/7 orná půda o výměře 8888 m2, parc. č. 180/8 orná půda o výměře 8028 m2, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č. 158/3 orná půda o výměře 1910
m2 a parc. č. 158/6 orná půda o výměře 1607 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc
z předmětu pachtu ke dni 31. 8. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
7.
nesouhlasí
se smírným vyřízením věci a trvá na pokračování soudního řízení vedeného u Okresního
soudu v Olomouci proti XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene dle smlouvy budoucího povinného č. OIIP/BVB/002897/2017/Zaj, č. budoucího oprávněného 8800086401_1/BVB/P na pozemcích
parc. č. 5/8 a parc.č. 735 oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a na pozemcích
parc. č. 535/1, 535/2, 415/2, 451/19 vše v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce jakožto budoucího povinného ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 jakožto budoucího oprávněného spočívající v právu zřídit a
provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení přeložka - SO 501, P1
- NTL plynovod PE-100 dn 225, číslo stavby 8800086401 včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů, právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
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plynárenského zařízení za cenu ve výši 500,- Kč bez DPH.
3.
schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene dle smlouvy budoucího povinného č. OIIP/BVB/002898/2017/Zaj, č. budoucího oprávněného 8800086403_1/BVB/P na pozemcích
parc. č. 5/18, 5/17, 731, 733, 575/13, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve
vlastnictví statutárního města Olomouce jakožto budoucího povinného ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 jakožto budoucího oprávněného spočívající v
právu zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení přeložka
- SO 501, P2 - NTL plynovod PE-100 dn 315, číslo stavby 8800086403 včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné
pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení za cenu ve výši 500,- Kč bez DPH.
4.
schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene dle smlouvy budoucího povinného č. OIIP/BVB/002899/2017/Zaj, č. budoucího oprávněného 8800086410_1/BVB/P na pozemku
parc. č. 5/8 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a pozemcích parc. č. 311/2, 535/1,
311/4, 311/5 vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
jakožto budoucího povinného ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 jakožto
budoucího oprávněného spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucích služebných
pozemcích plynárenské zařízení přeložka - SO 501, P3 - NTL přípojka PE-100 dn 63, číslo
stavby 8800086410 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,
právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
za cenu ve výši 500,- Kč bez DPH.
5.
schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene dle smlouvy budoucího povinného č. OIIP/BVB/002900/2017/Zaj, č. budoucího oprávněného 8800086411_1/BVB/P na pozemku
parc. č. 735 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce jakožto budoucího povinného ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ 272 95
567 jakožto budoucího oprávněného spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucím
služebném pozemku plynárenské zařízení přeložka - SO 501, P4 - STL plynovod PE-100 dn
315, číslo stavby 8800086411 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů, právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
za cenu ve výši 500,- Kč bez DPH.
6.
schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene dle smlouvy budoucího povinného č. OIIP/BVB/002901/2017/Zaj, č. budoucího oprávněného 8800086412_1/BVB/P na pozemcích
parc. č. 5/17, 731, 733 vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce jakožto budoucího povinného ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 jakožto budoucího oprávněného spočívající v právu zřídit a
provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení přeložka - SO 501,
P5a - STL plynovod PE-100 dn 315, číslo stavby 8800086412 včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné
pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení za cenu ve výši 500,- Kč bez DPH.
7.
schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene dle smlouvy budoucího povinného č. OIIP/BVB/002902/2017/Zaj, č. budoucího oprávněného 8800086415_1/BVB/P na pozemcích
parc. č. 733, 575/13, 51/11, 575/7 vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
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ve vlastnictví statutárního města Olomouce jakožto budoucího povinného ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 jakožto budoucího oprávněného spočívající
v právu zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení
přeložka - SO 501, P5b - STL plynovod PE-100 dn 315, číslo stavby 8800086415 včetně
jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, právu vstupovat a vjíždět na
budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení za cenu ve výši 500,- Kč bez DPH.
8.
schvaluje
zřízení budoucího věcného břemene dle smlouvy budoucího povinného č. OIIP/BVB/002903/2017/Zaj, č. budoucího oprávněného 8800086414_1/BVB/P na pozemcích
parc. č. 733, 575/13 vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce jakožto budoucího povinného ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 jakožto budoucího oprávněného spočívající v právu zřídit a
provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské zařízení přeložka - SO 501, P6
- STL přípojka PE-100 dn 90, číslo stavby 8800086414 včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů, právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky
v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení za cenu ve výši 500,- Kč bez DPH.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 17120 - FZŠ Komenium 8. května –
restaurování sálu Komenium – II., III., IV. etapa - zahájení,
komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
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: 4.
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Veřejná zakázka č. 17123 – Projekt čtvrté stálé expozice - přímé
zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli.
3.
pověřuje
primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. přijímat dary a uzavírat příslušné smlouvy
4.
ukládá
ekonomickému odboru zřídit samostatnou položku v rozpočtu statutárního města Olomouce,
v kapitole příjmy
T:
31. 10. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 4.1.
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Veřejná zakázka č. 17124 - Výběr dodavatele služeb v oblasti
propagace a marketingu SMOl - 2018-2020 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností RTS, a.s.,
Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno - Židenice, IČ 25533843,
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: 4.2.
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Tramvajová trať II. etapa – přeložky plynu (ORG 5161)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
uzavření smluv o zajištění přeložek plynárenského zařízení:
1) OI-PR/SOD/002823/2017/Hol
2) OI-PR/SOD/002824/2017/Hol
3) OI-PR/SOD/002825/2017/Hol
4) OI-PR/SOD/002826/2017/Hol
5) OI-PR/SOD/002827/2017/Hol
6) OI-PR/SOD/002828/2017/Hol
7) OI-PR/SOD/002829/2017/Hol
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Tř. Míru – Neředínská – úprava křižovatky (ORG 5616)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
převzetí majetku dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
OMSK a MHD převzetí do správy objekty SO102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 401, SO
403 a SO404
T:
únor 2019
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
4.
ukládá
odboru majetkoprávnímu MMOl převzetí do správy objekty SO 301 a SO 601
T:
únor 2019
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
5.
ukládá
OŽP MMOl převzetí do údržby „SO – vegetační úpravy (výsadba) a následná pětiletá péče“
T:
únor 2019
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Rozpočtové změny roku 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2017
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2017 dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2017
dle důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1)
b) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a)
c) Černá cesta 3, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2b)
d) Černá cesta 25, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2c)
e) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod
2d)
3.
souhlasí
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou na 2 roky s nájemcem:
Český rozhlas, Horní náměstí 21, Olomouc – byty č. 3, 4 a 7 dle důvodové zprávy bod 3)
4.
vyhovuje
žádosti o ponechání snížené sazby nájemného u bytu č. 1, Náves Svobody 41, Olomouc a
žádosti o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod 4)
5.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě Náves Svobody 41, Olomouc na dobu
neurčitou za stávajících podmínek dle důvodové zprávy bod 4)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

11

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, XXXXX, panem XXXXX, paní XXXXX, dle
předložené důvodové zprávy.
3.
schvaluje
žádosti o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení pro paní XXXXX a
pana XXXXX, dle předložené důvodové zprávy.
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

12

Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 18

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvu č. 18: Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže
a celoživotního učení
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

13

Východní tangenta

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 11.

14

Pořízení Změny č. VII Územního plánu Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení Změny č. VII Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit na jednání ZMO dne 13. 11. 2017 návrh na pořízení Změny č. VII Územního plánu
Olomouc
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 12.

15

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dukelská dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Jungmannova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Blanická dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dlouhá dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Aksamitova dle bodu 5. důvodové zprávy
7.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Poupětova dle bodu 6. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 13.

16

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle varianty c) důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 14.

17

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
přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Ing. Ivo Pospíšila pro funkční období 2017 –
2021
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

9

18

Výsledek konkurzního řízení, jmenování ředitele školy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
jmenuje
na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11,
příspěvková organizace, pana Mgr. Jiřího Vymětala k 20.11.2017 dle upravené důvodové
zprávy.
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení uchazeče přihlášené do konkurzního řízení
T:
31. 10. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

19

Změna účelu čerpání finanční podpory a změna termínu
finančního vypořádání dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu účelu využití finanční podpory a prodloužení termínu finančního vypořádání dle
důvodové zprávy
3.
schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
31. 10. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.

20

Implementace požadavků Gneral Data Protection Redulation

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženým postupem dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
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4.
ukládá
ekonomickému odboru vykrytí částky 60 000 Kč v rámci rozpočtové změny na odbor
vnějších vztahů a informací a odboru školství částky 40 000 Kč
T:
21. 11. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
5.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací navýšit rozpočet na rok 2018 dle důvodové zprávy
T:
5. 12. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
6.
ukládá
odboru školství navýšit rozpočet na rok 2018 dle důvodové zprávy
T:
5. 12. 2017
O:
vedoucí odboru školství
7.
ukládá
předložit návrh organizačního řešení celé problematiky
T:
5. 12. 2017
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 19.

21

Radnice - využití lešení na vánoční výzdobu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
věcně příslušnému náměstkovi podepsat smlouvu o nasvětlení části budovy radnice
T:
5. 12. 2017
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
3.
ukládá
odboru ekonomickému provedení rozpočtové změny a převedení příslušné částky do
rozpočtu OVVI
T:
5. 12. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

22

Prevence kriminality 2017 - žádost - P-centrum

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přesun části poskytnuté dotace z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
uzavřít dodatky ke stávajícím smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl dle důvodové
zprávy
T:
31. 10. 2017
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

23

Dotace v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
vyplývajících z důvodové zprávy u žádosti nad 50 000 Kč
2.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu
SMOl u žádosti nad 50 000 Kč
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
3.
ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro
poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T:
21. 11. 2017
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

24

Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyřazení studií z účetní evidence SMOl dle bodu 1.1. až 1.3. důvodové zprávy
3.
schvaluje
vyřazení studií z účetní evidence SMOl dle bodu 2.1. až 2.3. důvodové zprávy
4.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
schvaluje
vyřazení části majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 5. důvodové zprávy
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7.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 6.1. až 6.2. důvodové zprávy
8.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 7. důvodové zprávy
9.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 8.1. a 8.2. důvodové zprávy a souhlasí s
likvidací formou šrotáže provedenou společností Olterm&TD, a.s.
10.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 9.1. až 9.3. důvodové
zprávy
11.
bere na vědomí
informaci o škodní události dle bodu 10.1. a 10.2. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 23.

25

Lesy města Olomouce, a.s. - kůrovcová kalamita

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 24.

26

Kontrola realizace přijatých nápravných opatření

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 25.

27

Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl na projekt
"Balony nad Bouzovem"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 26.
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28

Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl na projekt
„Setkání Hanáků 2016“

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 27.

29

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu jednomu zadavateli

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 28.

30

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. 14223
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 29.

31

Dodatky smluv - víceleté financování

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatky smluv víceletého financování dle důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatky smluv víceletého financování dle důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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32

MŠ Svatoplukova - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

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 117D03G000400 z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 na realizaci projektu s názvem "MŠ Svatoplukova - rozšíření kapacit"
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

33

Obnova Rudolfovy aleje - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo
115D315040109 z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 na realizaci projektu s
názvem "Obnova Rudolfovy aleje"
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

34

Navýšení účelové dotace na zajištění sociálních služeb

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí navýšení účelové dotace poskytnuté Olomouckým krajem dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 příslušné smlouvy o poskytnutí účelové dotace
4.
ukládá
podepsání Dodatku č. 1 smlouvy o účelové dotaci věcně příslušným náměstkem primátora
T:
31. 10. 2017
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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35

Neředínský hřbitov - dláždění cest

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
usnesení č. 23 část 3 pod názvem Neředínský hřbitov - dláždění cest z 87. schůze Rady
města Olomouce konané dne 10. 5. 2017
3.
souhlasí
s posílením investičního fondu z rezervního fondu organizace dle důvodové zprávy
4.
souhlasí
s čerpáním investičního fondu dle důvodové zprávy
5.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města
Olomouce
T:
31. 10. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.

36

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru správních činností Magistrátu města Olomouce s účinností
od 1. 12. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 35.

37

Organizační záležitosti - Dodatek č. 9 "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. 9 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 10. 2017 (s výjimkou ustanovení v části I.
písm. a) - odbor památkové péče, které nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018)
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 35.1.
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38

Tramvajová trať 1. máje - model Hradské brány (ORG 4781)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
souhlasí
s postupem dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 38.

39

Petice "Za zachování zahrádkářské kolonie ZO ČZS Morava
Nové Sady Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
náměstkovi primátora RNDr. Jakubcovi odpovědět petentům dle Přílohy č. 1
T:
31. 10. 2017
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., 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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