USNESENÍ
z 106. schůze Rady města Olomouce, konané dne 5. 12. 2017
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 5. 12. 2017 dle části A) důvodové
zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
- část 3 bodu 27 usnesení RMO ze dne 24. 1. 2017 týkající se bodu Lošov hráz - další
postup
- část 2 bodu 21 usnesení RMO z 10. 10. 2017 týkající se bodu Radnice - využití lešení na
vánoční výzdobu
4.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Koncept "Ozelenění města Olomouce 2018"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
realizaci dle důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Územní studie Výstaviště Flora Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 346/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 346/17 díl ,,b“ ostatní
plocha) o výměře 4 040 m2 a části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha (dle GP parc. č.
346/17 díl ,,a“ ostatní plocha) o výměře 1 532 m2, oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
společnosti Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. za kupní cenu
ve výši 5.514.000,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
dohodu o zrušení výpovědi z nájmu ze dne 22. 11. 2017 dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EMNS/76/2009/Plh ze dne 14. 10. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2013 uzavřené
se společností MAD Recycling Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to
jednotku č. 515/4, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí
pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX a
kauce ve výši 10.000,- Kč panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí ekonomického odboru
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č.
513/11, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc.
č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní
cenu ve výši 1.635.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti
5649/185835 na společných částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č.
1.3.
6.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce manželů XXXXX a nabídce manželů XXXXX na prodej jednotky vymezené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č. 513/11, byt, v domě č. p. 513,
514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
7.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti EXMOORE INVESTMENTS s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 1.4.
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8.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 862/40 zahrada o výměře 147 m2 a část
pozemku parc. č. 862/40 zahrada o výměře 44 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc.
Výměry předmětných částí pozemku budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové
zprávy bod č. 2.1.
9.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 399/37 zahrada o výměře 34 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
10.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č.
399/37 zahrada o výměře 34 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.2.
11.
schvaluje
prodat pozemek parc. č. 456/2 zahrada v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.3.
12.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o pacht pozemku parc. č. 456/2 zahrada o výměře 65 m2 v k. ú. Droždín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
13.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015,
ve znění dodatků č. 1 až č. 8, uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. Změnou
pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek (dle
GP parc. č. st. 347 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 36 m2, části pozemku parc. č. 619
vodní plocha (dle GP parc. č. st. 348 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2 a parc. č.
619/2 vodní plocha o výměře 32 m2) o výměře 302 m2 a části pozemku parc. č. 607 lesní
pozemek (dle GP parc. č. st. 349 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2, vše v k. ú.
Unčovice, obec Litovel z předmětu pachtu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
14.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. st. 347 zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 36 m2, část pozemku parc. č. 619 vodní plocha (dle GP parc. č.
st. 348 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2 a parc. č. 619/2 vodní plocha o výměře
32 m2) o výměře 302 m2 a část pozemku parc. č. 607 lesní pozemek (dle GP parc. č. st. 349
zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 34 m2, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel dle
důvodové zprávy bod č. 2.4.
15.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015,
ve znění dodatků č. 1 až č. 8, uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. Změnou
pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí pozemků parc. č. st. 300 zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. st. 301 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 302 zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy z předmětu pachtu této smlouvy dle důvodové
zprávy bod č. 2.5.
16.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. st. 300 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 301
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 302 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hynkov,
obec Příkazy, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – vodní dílo, jez, která není
součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.5.

3

17.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 555/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 555/28 ostatní
plocha) o výměře 26 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
18.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 1029/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1029/36 ostatní
plocha) o výměře 25 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
19.
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 287 ostatní plocha o výměře 7,35 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
20.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 1630 ostatní plocha o celkové výměře 60 m2 v k.
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
21.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM/NS/114/2013/Hr ze dne 17. 12. 2013, uzavřenou
se společností MORAVO trading spol. s r.o., jejíž předmětem je nájem částí pozemků parc.
č. 21/1 ostatní plocha o výměře 9 627 m2 a parc. č. 128/5 ostatní plocha o výměře 46 m2,
vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a částí pozemků parc. č. 116/1 trvalý travní porost o
výměře 5 337 m2 a parc. č. 468 ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně předmětu nájmu na části
pozemků parc. č. 21/1 ostatní plocha o výměře 9 661 m2 a parc. č. 128/5 ostatní plocha o
výměře 72 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a části pozemků parc. č. 116/1 trvalý travní
porost o výměře 5 337 m2, parc. č. 111/26 ostatní plocha o výměře 2 180 m2 a parc. č. 468
ostatní plocha o výměře 79 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, a ke změně výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
22.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 559/3 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
23.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016,
ve znění dodatku č. 1 uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín. Změnou pachtovní
smlouvy by mělo dojít k rozšíření předmětu pachtu o část pozemku parc. č. 1118/6 ostatní
plocha o výměře 229 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
24.
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci, jako půjčitelem a
statutárním městem Olomouc, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka dřevěné
krabičky s prstí z bojiště u Komárna, kartonové krabičky s prstí z bojiště u Doss Alta a
kartonové krabičky s prstí z bojiště u Terronu dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
25.
uděluje
souhlas spolku Řeka Morava pro Olomouc z.s. s užíváním části pozemku parc. č. 94/96
ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za účelem umístění a
provozování stavby dočasného dřevěného přístřešku dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
26.
schvaluje
změnu náležitostí darovací smlouvy na 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
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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 pozemky 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 pozemky 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 pozemky 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 z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro státní podnik
Povodí Moravy, s.p. spočívající v doplnění informace o stavbě dočasného dřevěného
přístřešku ve vlastnictví spolku Řeka Morava pro Olomouc z.s. nacházející se na části
pozemku parc. č. 94/96 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/96 ostatní plocha) o výměře 6636
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
27.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/56/2005/S ze dne 11. 11. 2005, ve znění dodatků č.
1 až 11, uzavřené se společností Zelené zahrady s.r.o. na pronájem částí pozemků parc. č.
106/2 ostatní plocha o výměře 1 228 m2 a parc. č. st. 427 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, statutárnímu městu Olomouc,
spočívající ve změně subjektu pronajímatele na společnost Simplon Power s.r.o., ve změně
předmětu nájmu na část pozemku parc. č. 106/13 ostatní plocha o výměře 1 047 m2 a
pozemek parc. č. 322/1 ostatní plocha o výměře 194 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a
v prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018, vše dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
28.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 140 vodní plocha o výměře 177 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu Povodí
Moravy, s.p. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
29.
schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 138/2 vodní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. Olomouc-město,
parc. č. 654/2 ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č. 654/3 ostatní plocha o výměře 30 m2,
parc. č. 661 vodní plocha o výměře 84 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu Povodí
Moravy, s.p. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
30.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. st. 1769 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú.
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Olomouc-město, obec Olomouc paní Petře Bradové dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
31.
souhlasí
s „Architektonickou studií JU-TURN Jezdectví Lazce s.r.o.“ předloženou v souladu s čl. V.
odst. 1 nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/000208/2017/Val ze dne 18. 4. 2017 uzavřené
se společností JU-TURN Jezdectví Lazce s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
32.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 401/6 ostatní plocha o výměře 86 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
33.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o udělení souhlasu s umístěním dřevěného oplocení do výše 1 m a pergoly
o rozměrech 3x3 m na části pozemku parc. č. 401/6 ostatní plocha o výměře 86 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
34.
schvaluje
změnu náležitostí pachtovní smlouvy u pachtu 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. spočívající v upřesnění vlastnictví plakátovací plochy a povinnosti
týkající se oprav plakátovací plochy dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
35.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemcích parc. č. 265/109, parc. č. 265/129, parc. č. 265/235,
parc. č. 265/236, parc. č. 265/238, parc. č. 265/342, parc. č. 265/343, parc. č. 265/344, parc.
č. 265/345, parc. č. 265/368, parc. č. 265/390, parc. č. 265/394, parc. č. 265/395, parc. č.
265/396, parc. č. 265/397, parc. č. 265/423, parc. č. 265/425 a parc. č. 630/5, vše ostatní
plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, do správy odboru životního prostředí MMOl dle
důvodové zprávy bod č. 3.9.
36.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 8. 3. 2002, ve znění dodatků č. 1 až 3, uzavřené
se spolkem P-centrum, spolek, jejímž předmětem je nájem budovy č. p. 47, bydlení, ul.
Lafayettova č. o. 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 472 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve změně doby nájmu z doby určité do 31.
3. 2020 na dobu určitou do 31. 3. 2030 a ve změně výše nájemného na 26 765,- Kč/rok dle
důvodové zprávy bod č. 3.10.
37.
ukládá
vytipovat alternativní pozemky, které budou nabídnuty panu XXXXX k prodeji pro bydlení ve
vlastnictví SMOl dle důvodové zprávy bod 4.1.
T:
ihned
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora, Žáček Filip, Mgr., náměstek
primátora
38.
doporučuje zastupitelstvu města
nevyhovět žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“
zahrada) o výměře 687 m2, parc. č. 316/1 orná půda (dle GP díl „c“ zahrada) o výměře 512
m2 a parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“ zahrada) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
39.
doporučuje zastupitelstvu města
neschválit nabytí pozemků parc. č. 324/197 ostatní plocha o výměře 6 470 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc a parc. č. 300/5 ostatní plocha o výměře 430 m2 v k. ú. Hněvotín,
obec Hněvotín z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
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40.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
svěření rozhodování o nabytí pozemku parc. č. 451/44 ostatní plocha o výměře 407 m2
v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle § 85 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Radě města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
41.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.4.
42.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu částí 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, vše
ve vlastnictví paní XXXXX s tím, že paní XXXXX uhradí statutárnímu městu Olomouc
doplatek cenového rozdílu ve výši 2 870 510,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
43.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 14 ostatní plocha (dle GP parc. č. 14/2 ostatní plocha) o
výměře 2 020 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví Sportovního klubu Lošov, z.s.
za pozemek parc. č. 1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 511 m2, na němž se nachází
budova č. p. 22, obč. vyb, ve vlastnictví Sportovního klubu Lošov, z.s., a část pozemku parc.
č. 2/1 zahrada (dle GP parc. č. 2/3 zahrada) o výměře 578 m2, vše v k. ú. Lošov, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc bez doplatku cenového rozdílu dle
důvodové zprávy bod č. 4.7.
44.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování jednotné stoky kanalizační sítě na pozemku parc.
č. 2/1 zahrada (dle GP parc. č. 2/3 zahrada), umístění dopravního značení na pozemku parc.
č. 2/1 zahrada (dle GP parc. č. 2/3 zahrada) a umístění a provozování veřejného osvětlení
na pozemcích parc. č. 2/1 zahrada (dle GP parc. č. 2/3 zahrada), parc. č. 14 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 14/1 ostatní plocha) a parc. č. 15 ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
45.
svěřuje
štěrkem zpevněnou plochu a dlážděný chodník včetně zábradlí nacházející se na části
pozemku parc. č. 14 ostatní plocha (dle GP parc. č. 14/2 ostatní plocha) v k. ú. Lošov, obec
Olomouc do správy odboru správy městských komunikací a MHD dle důvodové zprávy bod
č. 4.7.
46.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemku parc. č. 14 ostatní plocha (dle GP parc. č. 14/2 ostatní
plocha) v k. ú. Lošov, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí MMOl dle
důvodové zprávy bod č. 4.7.
47.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky společnosti Aqua Industrial s.r.o. na uplatnění předkupního práva
statutárního města Olomouce k části pozemku parc. č. 1721/124 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 1721/144 ostatní plocha) o výměře 391 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
48.
schvaluje
výpůjčku pozemku parc. č. st. 606 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc,
jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb, společnosti JITRO Olomouc, o.p.s. se
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zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
49.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 606 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb., se
společností JITRO Olomouc, o.p.s. při kupní ceně ve výši 716 500,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 4.9.
50.
nevyhovuje žádosti
spolku Občanského sdružení Kultura pro mládež, z.s. o nájem pozemku parc. č. st. 606
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496,
tech. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
51.
nevyhovuje žádosti
spolku Občanského sdružení Kultura pro mládež, z.s. o výpůjčku pozemku parc. č. st. 606
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496,
tech. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
52.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem spolku Klub stolního tenisu Olomouc z.s., pana XXXXX a společnosti PATRIOT
reality, spol. s r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 606 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb. dle důvodové zprávy
bod č. 4.9.
53.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Nestlé Česko s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 840/1 ostatní plocha
o výměře 425 m2 a parc. č. 840/4 ostatní plocha o výměře 146 m2, oba v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
54.
trvá
na usnesení RMO ze dne 26. 7. 2017 ve věci doporučení ZMO schválit prodej částí pozemků
parc. č. 665/2 orná půda (dle GP parc. č. 665/8 orná půda) o výměře 324 m2 a parc. č. 668/2
orná půda (dle GP parc. č. 668/3 orná půda) o výměře 82 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc, panu XXXXX za kupní cenu ve výši 35 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
55.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 117/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Topolany u Olomouce,
obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 82, objekt k bydlení, ve vlastnictví
kupující, paní XXXXX, za kupní cenu ve výši 8.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
56.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 64/2 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX do
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 72.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.13.
57.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 555/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 555/27 ostatní plocha)
o výměře 48 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc do podílového
spoluvlastnictví paní XXXXX a pana XXXXX, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora
uvedeného pozemku paní XXXXX za kupní cenu ve výši 41.700,- a ideální podíl o velikosti
1/2 shora uvedeného pozemku panu XXXXX za kupní cenu ve výši 41.700,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.14.
58.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 239 zahrada (dle GP parc. č. 239/1 zahrada) o výměře 44 m2
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví paní XXXXX a pana XXXXX
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XXXXX, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku paní XXXXXza kupní
cenu ve výši 37.920,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku panu
XXXXX za kupní cenu ve výši 37.920,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
59.
schvaluje
náhradu škody ve výši 26.431,- Kč XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
60.
schvaluje
uzavření dohody o zrušení věcných břemen chůze a jízdy na pozemcích parc. č. 1081/20,
parc. č 1081/69, parc. č. 1081/82, parc. č. 1081/84, parc. č. 1081/87, parc. č. 1081/101, parc.
č. 1081/104 a parc. č. 1081/108, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se
společností Lambda Properties Czechia s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
61.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 95/1, parc. č. 103/2, parc. č. 95/26 a parc. č. 95/25, vše ostatní plocha v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.2.
62.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 284, parc. č. 282, parc. č. 289, parc. č. 105/60 a parc. č. 105/56, vše
ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.3.
63.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 284, parc. č. 282, parc. č. 289,
parc. č. 105/60 a parc. č. 105/56, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
64.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
65.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1952 ostatní plocha v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.4.
66.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 487/3, parc. č. 487/4, parc. č. 487/53, parc. č. 487/69, parc. č. 498/1,
parc. č. 499/1, parc. č. 499/3 a parc. č. 529, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
67.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 487/3, parc. č. 487/4, parc. č.
487/53, parc. č. 487/69, parc. č. 498/1, parc. č. 499/1, parc. č. 499/3 a parc. č. 529, vše
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
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68.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 1672/4 orná půda a parc. č. 1963/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
69.
schvaluje
přistoupení statutárního města Olomouc ke smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1673/1 ostatní plocha a parc. č.
1674/5 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc jakožto investora akce, dle
důvodové zprávy bod č. 6.6.
70.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 303/3, parc. č. 324/7, parc. č. 355/3, parc. č. 361/8, parc. č. 362/4, parc. č. 422, parc. č.
424/1, parc. č. 618/1 a parc. č. 619/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
71.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 148/3 a parc. č. 602/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
72.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 148/3 a parc. č. 602/1, vše ostatní plocha v k.
ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 6.8.
73.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 72/5 a parc. č. 72/8, vše ostatní plocha v k. ú.
Klášterní Hradisko, parc. č. 90/33, parc. č. 90/34, parc. č. 90/38, parc. č. 90/55, parc. č.
93/27, parc. č. 94/5, parc. č. 94/8, parc. č. 123/15, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc a na mostní konstrukci 304b-M1 nad
pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vše ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.9.
74.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 72/5 a
parc. č. 72/8, vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 90/33, parc. č. 90/34,
parc. č. 90/38, parc. č. 90/55, parc. č. 93/27, parc. č. 94/5, parc. č. 94/8, parc. č. 123/15,
parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc
a na mostní konstrukci 304b-M1 nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
75.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 432/28, parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č. 510/1 a
parc. č. 512, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO
Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
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76.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 432/28,
parc. č. 508, parc. č. 509, parc. č. 510/1 a parc. č. 512, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
doporučuje
ZMO schválit budoucí darování části pozemku parc.č. 123/11 ostatní plocha v k.ú. Olomouc město, obec Olomouc o rozsahu cca 21 m2 dle situačního nákresu, která je ve vlastnictví
Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouc,
3.
doporučuje
ZMO schválit směnu části pozemku parc.č. 442/1 orná půda (dle GP parc.č. 442/4) o výměře
2 279 m2, části pozemku parc. č. 443/3 orná půda (dle GP parc. č. 443/86) o výměře 87 m2
a části pozemku parc. č. 443/5 (dle GP parc.č. 443/85) o výměře 113 m2, vše v k..ú Povel,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemku parc.č. 443/1
(dle GP parc.č. 443/83 a parc.č. 443/84) o výměře 1 017 m2 a 1 182 m2 ve vlastnictví
společnosti STAFOS- REAL, s.r.o. s cenovým doplatkem ve prospěch statutárního města
Olomouc ve výši 1 707 000,- Kč,
4.
doporučuje
ZMO schválit prodej pozemku parc. č. 451/104 zahrada o výměře 843 m2 k.ú. Povel, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví AUTO - Rolný v.o.s., IČ
440 53 665 na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. OI-IP/BKS/001200/2013/Kop
ze dne 27. 2. 2014 za kupní cenu ve výši 1 475 250,- Kč se způsobem vypořádání
dle důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Veřejná zakázka č. 17082 - Protipovodňová opatření III. etapa zadání (ORG 4290)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na
výše uvedenou veřejnou zakázku.
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Předložil:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 6.

7

Veřejná zakázka č. 17126 - Rámcová dohoda na opravu
komunikací 2018 - 2022 - 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
primátora města doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybranými dodavateli.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 7.1.

8

Veřejná zakázka č. 17139 - Švédská - rekonstrukce kanalizace,
komunikace a vodovodu - zahájení, komise (ORG 5695)

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
Mgr. Filipa Žáčka, náměstka primátora
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.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 7.2.
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9

Veřejná zakázka č. 17141 - Poskytování údržby a provozní
podpory systému PROXIO - 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
Bc. Jana Večeře
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:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 7.3.

10

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- část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2017 - část
B
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.

11

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
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2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018
3.
ukládá
1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA předložit výše citovanou vyhlášku
na zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
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) Holická 51, Olomouc, č.b. 25, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1)
b) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod
2)
c) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 3)
3.
souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
Krajské ředitelství Policie ČR, U Letiště 6, Olomouc – na 2 roky
dle důvodové zprávy bod 4)
4.
schvaluje
výpověď z nájmu bytu:
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc, byt č. 9 - DPS
dle důvodové zprávy bod 5)
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
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s XXXXX, s paní XXXXX, s panem XXXXX, s paní XXXXX, dle
předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení – přednostní
poskytnutí nájmu bytu v DPS panu XXXXX
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

14

Program regenerace MPR Olomouc, aktualizace 2018 - 2022

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
souhlasí
s návrhem aktualizace dokumentu "Program regenerace MPR Olomouc, aktualizace 2018 2022" v rozsahu dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit aktualizovaný dokument "Program regenerace MPR Olomouc, aktualizace 2018 2022" ke schválení na nejbližším zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
dokument "Program regenerace MPR Olomouc, aktualizace 2018 - 2022"
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

15

Aktualizace "Management plan Čestného sloupu Nesvětější
Trojice v Olomouci - 2017"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
souhlasí
s navrhovaným dokumentem aktualizace "Management plan Čestného sloupu Nejsvětější
Trojice v Olomouci - 2017"
3.
ukládá
předložit dokument aktualizace "Management plan Čestného sloupu Nejsvětější Trojice
v Olomouci - 2017" ke schválení na nejbližším zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
dokument aktualizace "Management plan Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci 2017"
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

15

16

Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 22

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvu č. 22 Nemovitosti
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

17

Změna Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložení Žádosti o změnu Strategie ITI Olomoucké aglomerace dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
náměstka primátora, RNDr. L. Šnevajse, podpisem Žádosti o změnu Strategie ITI
Olomoucké aglomerace
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

18

Aktualizace operačního manuálu nositele ITI olomoucké
aglomerace – verze 1.3

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Operační manuál nositele ITI Olomoucké aglomerace - verzi 1.3
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.

19

Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce - rozhodnutí o námitkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Regulačnímu plánu RP-13 Sídliště
Lazce

16

3.
ukládá
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Regulačnímu plánu RP-13 Sídliště
Lazce na zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.

20

Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce
3.
ukládá
předložit návrh na vydání Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce na zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 19.

21

Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova –
rozhodnutí o námitkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Regulačnímu plánu RP-21 Sídliště
Brněnská - I.P.Pavlova
3.
ukládá
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k Regulačnímu plánu RP-21 Sídliště
Brněnská - I.P.Pavlova na zasedání ZMO
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 20.

22

Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
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2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova
3.
ukládá
předložit návrh na vydání Regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova na
zasedání ZMO
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 21.

23

Změna č. VI Územního plánu Olomouce - návrh zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
v souladu s § 47, odst.(5) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů návrh zadání Změny č. VI Územního plánu Olomouc
3.
ukládá
předložit na jednání ZMO 19.12.2017 návrh zadání Změny č. VI Územního plánu Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 22.

24

Ochranné pásmo Sv. Kopeček a Hradisko

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
postupovat dle závěru důvodové zprávy
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3.
pověřuje
k podpisu vyjádření SMOl náměstka primátora Aleše Jakubce dle upravené přílohy č. 5
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 23.

18

25

Strategický plán – analytická a návrhová část

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce k projednání závěry analytické části Strategického
plánu rozvoje města Olomouce ve formě SWOT analýzy, problémové analýzy a identifikace
kritických oblastí
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3.
ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce k projednání návrhovou část Strategického plánu
rozvoje města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 24.

26

OZV o cenové mapě

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě
stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2018
2.
ukládá
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků na území
statutárního města Olomouce pro rok 2018 na nejbližším zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků
na území statutárního města Olomouce pro rok 2018
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 25.

27

Cyklodoprava - IZ 24

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
investiční záměr IZ 24 ve variantě A dle důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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28

Zoologická zahrada Olomouc - investiční akce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přípravou projektů dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc k přípravě projektů
dle důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 27.

29

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: 28.

30

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 29.

31

Karty typu D

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení karty typu D dle důvodové zprávy
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Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 30.

32

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Jungmannova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Grégrova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Boleslavova dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Na Hradě dle bodu 5. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 31.

33

Mobiliář

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
majetkový převod městského mobiliáře dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
přesun finančních prostředků dle důvodové zprávy
4.
ukládá
odboru správy městských komunikací a MHD připravit návrh dodatku ke smlouvě o VPS s
TSMO
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
5.
ukládá
odboru ekonomickému připravit návrh změny vnitřního předpisu o majetku
T:
23. 1. 2018
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 32.
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34

Aktualizace odpisů roku 2017, plán na rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2017 příspěvkových organizací - škol dle přílohy
důvodové zprávy
3.
schvaluje
plán odpisů majetku na rok 2018 příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové
zprávy
4.
ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

35

Fond pomoci olomouckým dětem - III. výzva

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí podpory z Fondu pomoci olomouckým dětem ve 3. výzvě dle přílohy důvodové
zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.

36

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové zprávy
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3.
ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

37

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II ( MAP II)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se změnou území ORP pro realizaci MAP II dle podmínek důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení zástupce MAS a RSK
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru školství, vedoucí odboru evropských projektů
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

38

Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc - změna složení
Řídicího výboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu složení Řídicího výboru MAP dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.

39

Knihovna města Olomouce - vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a
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marketingu) seznámit s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.

40

Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu
příspěvkových organizací na období 2019-2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrhy střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2019-2020 dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 39.

41

Veletrhy a prezentace cestovního ruchu v roce 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v roce 2018 dle předložené důvodové
zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 40.

42

Individuální dotace - cestovní ruch

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí individuální dotace - cestovní ruch dle důvodové zprávy, včetně rozpočtových
změn
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3.
ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 41.

43

Hřbitovy města Olomouce - darovací smlouva

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím daru dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 42.

44

Hřbitovy města Olomouce - změna Zřizovací listiny a Přílohy č.
1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se změnou Zřizovací listiny a Přílohy č. 1 příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
dle důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu Zřizovací listiny a Přílohy č. 1 příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 43.
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45

Modernizace varovného a informačního systému ochrany
města Olomouce a rozšíření digitálního povodňového plánu
ORP Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zajistit zpracování dokumentace skutečného provedení a výběr zhotovitele dle důvodové
zprávy
T:
září 2018
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 44.

46

Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1 důvodové zprávy
3.
souhlasí
s prominutím pohledávky dle bodu 2.1. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s prominutím pohledávky dle bodu 2.2. důvodové zprávy
5.
schvaluje
vyřazení kopírovacího stroje z účetní evidence SMOl dle bodu 3 důvodové zprávy
6.
schvaluje
vyřazení odpadkového koše z účetní evidence SMOl dle bodu 4 důvodové zprávy
7.
bere na vědomí
škodní událost dle bodu 5 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 45.

47

Darovací smlouva Olomouckého kraje - tašky na tříděný odpad

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předloženou darovací smlouvu
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3.
pověřuje
primátora města Olomouce doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. podpisem darovací smlouvy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 47.

48

Pojmenování - prodloužení ulice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženým názvem ulice dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit navržený název ulice dle důvodové zprávy na zasedání ZMO
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 48.

49

Pamětní deska Pavla Dostála

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem, umístěním a cenovou kalkulací pamětní desky
3.
ukládá
podepsat smlouvu s autorem pamětní desky
T:
23. 1. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 49.

50

České dědictví UNESCO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO za rok 2016
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3.
ukládá
předložit materiál Zastupitelstvu města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Giacintov Michal, Ing. arch., člen rady města
Předložil:
Giacintov Michal, Ing. arch., člen rady města
Bod programu: 50.

51

Dodávka automobilu pro OKT - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Dodávka užitkového automobilu pro odbor kancelář tajemníka - přímé
zadání", evidenční číslo 17142
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 51.

52

Dodávka automobilu pro OKR - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Dodávka automobilu pro odbor koncepce a rozvoje - přímé zadání",
evidenční číslo 17145
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 51.1.

53

Odměňování neuvolněných členů ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytování navrhovaných měsíčních odměn a výši paušální částky dle předložené
důvodové zprávy a dle upravené přílohy č. 1 k důvodové zprávě s účinností od 1. 1. 2018
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 52.
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54

Odměňování za funkce předsedů a členů výborů ZMO a
předsedů a členů komisí RMO, kteří nejsou členy ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytování navrhovaných měsíčních odměn dle předložené důvodové zprávy a
dle upravené přílohy č. 1 k důvodové zprávě s účinností od 1. 1. 2018
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 53.

55

Příspěvek na úpravu zevnějšku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající od 1. 1. 2018 dle důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
příspěvek na úpravu zevnějšku pro Komisi pro občanské záležitosti (KPOZ) od 1. 1. 2018
dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 54.

56

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
vzdání se funkce vedoucího odboru investic MMOl dnem 31. 12. 2017
3.
pověřuje
zastupováním vedoucího odboru investic Magistrátu města Olomouce v plném rozsahu Ing.
Marka Drešra s účinností od 1. 1. 2018 do doby nástupu vedoucího odboru z výběrového
řízení
4.
ukládá
vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru investic
T:
23. 1. 2018
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
5.
schvaluje
složení výběrové komise dle upravené důvodové zprávy
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Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 55.

57

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
vzdání se funkce vedoucího odboru interního auditu a kontroly MMOl dnem 31. 1. 2018
3.
ukládá
vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru interního auditu a kontroly
MMOl
T:
23. 1. 2018
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
4.
schvaluje
složení výběrové komise dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 55.1.
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Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
úpravu části 2. bodu 27 usnesení RMO ze dne 8. 11. 2016 v části týkající se účinnosti
zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa v odboru evropských projektů
Magistrátu města Olomouce, původně od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 nově od 1. 3. 2017
do 28. 2. 2018
3.
souhlasí
s následným pokračováním účinnosti zřízeného pracovního místa (původně společensky
účelného pracovního místa) v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce
od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2023
4.
souhlasí
s následným pokračováním účinnosti zřízených pracovních míst (projektového manažera
MAP a finančního manažera MAP) v odboru evropských projektů Magistrátu města
Olomouce od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2022
5.
ukládá
předložit návrh rozpočtové změny dle důvodové zprávy.
T:
20. 2. 2018
O:
vedoucí odboru evropských projektů
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Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 55.2.

59

Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o
majetku statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o majetku statutárního města Olomouce" dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 15. 12. 2017
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 55.4.

60

Organizační záležitosti - Smlouvy o výpůjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smluv o výpůjčce dle důvodové zprávy
3.
ukládá
tajemníkovi MMOl podepsat smlouvy o výpůjčce
T:
18. 12. 2017
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 55.5.

61

Zahraniční aktivity města Olomouce v 1. pololetí roku 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený plán zahraničních aktivit na 1. polovinu roku 2018
3.
schvaluje
účast na zahraničních služebních cestách dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 56.
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62

Jednání jediného akcionáře

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Technické služby města Olomouce,
a.s., Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Správa
nemovitostí Olomouc, a.s., Lesy města Olomouce, a.s. dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
primátorovi města Olomouce doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D., vydat rozhodnutí jediného
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle upravené důvodové zprávy a příloh
důvodové zprávy
T:
18. 12. 2017
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 57.

63

Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 17. zasedání
ZMO konaného 13. 11. 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 6 část 3 usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017 - Nabytí majetku společnosti Hokejová
hala Olomouc, a.s.:
- náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA a Mgr. Filipu Žáčkovi, náměstkovi
primátora společně podepsat Kupní smlouvu a smlouvu o postoupení licence, práv a
povinností z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení, která tvoří upravenou přílohu
č. 1 důvodové zprávy (T: prosinec 2017)
T:
18. 12. 2017
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora, Žáček Filip, Mgr., náměstek
primátora
2.
ukládá
k bodu 6, část 4 usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017 - Nabytí majetku společnosti Hokejová
hala Olomouc, a.s.:
- RMO připravit koncepci využití lokality včetně ekonomického zhodnocení (T: březen 2018)
T:
20. 2. 2018
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města, Major Martin, JUDr., MBA,
náměstek primátora, Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora, Žáček Filip,
Mgr., náměstek primátora
3.
ukládá
k bodu 6, část 5 usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017 - Nabytí majetku společnosti Hokejová
hala Olomouc a.s.:
- RMO předložit ZMO k projednání model správy zimního stadionu (T: březen 2018)
T:
20. 2. 2018
O:
Rada města Olomouce
4.
ukládá
k bodu 7, část 3 usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017 - SK Sigma Olomouc, a.s. - záměr
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nabytí Androva stadionu:
- zástupcům RMO jednat o ekonomicky nejvýhodnějších parametrech nabytí soubor
nemovitých věcí se všemi součástmi a příslušenstvím dle důvodové zprávy (T: zasedání
ZMO)
T:
18. 12. 2017
O:
Rada města Olomouce
5.
ukládá
k bodu 7, část 4 usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017 - SK Sigma Olomouc, a.s. - záměr
nabytí Androva stadionu:
- RMO předložit na jednání ZMO, kde se bude schvalovat nabytí souboru nemovitostí,
provozní model nakládání s majetkem, nabytým od společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. a
SK Olomouc Sigma MŽ, z. s. (T: zasedání ZMO)
T:
18. 12. 2017
O:
Rada města Olomouce
6.
ukládá
k bodu 9, část 4 usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017 - Pořízení změny č. VII Územního plánu
Olomouc:
- OKR zahájit pořízení Změny č. VII Územního plánu Olomouc (T: dle důvodové zprávy)
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
7.
ukládá
k bodu 12, část 3 usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017 - Dodatky smluv - víceleté financování:
- uzavřít Dodatky smluv víceletého financování (T: prosinec 2017)
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
8.
ukládá
k bodu 13, část 3 usnesení ZMO ze dne 13. 11. 2017 - Dodatek č. 12 Zřizovací listiny
Základní školy a Mateřské školy Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace:
- informovat o přijatém usnesení ředitelku školy - příspěvkové organizace
T:
18. 12. 2017
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 58.
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Stanovení termínu a návrh programu 18. zasedání
Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 18. zasedání ZMO: na úterý 19. 12. 2017 od 9:00 hodin
- místo konání 18. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 18. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy

33

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 59.
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Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu
3.
ukládá
věcně příslušnému náměstkovi předložit na nejbližším zasedání ZMO
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 60.
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SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou
hromadu společnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín
3.
ukládá
předložit radou doporučené návrhy na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. na nejbližší jednání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 61.
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Lávka Václavkova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru správy městských komunikací a MHD zajistit uzavření lávky do konce roku 2017
T:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
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3.
ukládá
odboru investic zajistit snesení lávky do konce roku 2018
T:
prosinec 2018
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 62.
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Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s poskytnutím daru dle důvodové zprávy a upravené přílohy č.2 ve výši 100 tis. Kč
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí daru dle důvodové zprávy a upravené přílohy č. 2 ve výši 100 tis. Kč a s tím
spojený návrh rozpočtové změny
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 63.
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Nabytí majetku "Andrův stadion"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
základní parametry kupní smlouvy a informaci o nabídnuté kupní ceně souboru nemovitého
majetku (Andrův stadion), která byla RMO předložena prostřednictvím Mgr. Ing. Petra
Konečného
2.
ukládá
vyjednávací skupině připravit podklady pro jednání RMO a ZMO
T:
20. 2. 2018
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 64.

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

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