USNESENÍ
z 107. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 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

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 18. 12. 2017 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
část 3 bodu 20 usnesení RMO z 27. 6. 2017 týkající se bodu Jantarová stezka, úsek
Hodolanská Libušina
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 245 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 99, obč. vyb., Lidická 31 dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 99 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/9 zahrada o výměře 135 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 31. 1. 2013 s paní XXXXX
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.4.

6.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 401/8 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
7.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 555/2 ostatní plocha o celkové výměře 43 m2 v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
8.
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 150/3 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
9.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 784/1 zahrada (dle GP parc. č. 784/9 zahrada) o výměře
1 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
10.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o směnu částí pozemků parc. č. 787/2 trvalý travní porost (dle GP
díl „a“) o výměře 15 m2 a parc. č. 789/1 zahrada (dle GP parc. č. 789/5 zahrada) o výměře
16 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve společném jmění manželů XXXXX za část
pozemku parc. č. 784/1 zahrada (dle GP parc. č. 784/9 zahrada) o výměře 1 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 2.1.
11.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Obce Cholina o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek o
výměře 100 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina z vlastnictví statutárního města Olomouc do
vlastnictví Obce Cholina dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
12.
schvaluje
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek o výměře 100 m2 v k.
ú. Cholina, obec Cholina ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č.
697 ostatní plocha o výměře 3335 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina ve vlastnictví Obce
Cholina. Výměra předmětné části pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek v k. ú. Cholina
bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
13.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 23 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 23/1 trvalý travní
porost) o výměře 30 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
14.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 23 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 23/2 trvalý travní
porost) o výměře 8 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
15.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 456/2 zahrada v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.4.
16.
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. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.5.
17.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 181/3 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
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zprávy bod č. 2.6.
18.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem pozemku parc. č. 181/3 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
19.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 180/3 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.7.
20.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX a manželů XXXXX o nájem pozemku parc. č. 180/3 zahrada o výměře 28 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
21.
schvaluje
záměr pronajmout prostor o výměře 24,50 m2 v 1. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní
náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
22.
schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 13 o výměře 20,10 m2 v 1. PP budovy č. p.
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
23.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Dobrovského chodník (Hanáckého pluku - Na
Střelnici)“ na pozemku parc. č. 85/31 ostatní plocha v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc
ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodařit se svěřeným majetkem kraje
pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci dle důvodové zprávy bod č.
3.1.
24.
nevyhovuje žádosti
společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o
výměře 25 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
25.
nevyhovuje žádosti
společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o
výměře 20 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
26.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016, ve
znění dodatku č. 1 uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín spočívající ve vyjmutí
části pozemku parc. č. 158/2 orná půda o výměře 228 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc a
částí pozemků parc. č. 812/30 orná půda o výměře 3 820 m2, parc. č. 812/33 orná půda o
výměře 234 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy
bod č. 3.5.
27.
schvaluje
nájem částí pozemku parc. č. 71/1 ostatní plocha o celkové výměře 35 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
28.
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/001754/2016/Mlc uzavřenou dne 26. 5. 2016 se
společností HOPI POPI, a.s., jejímž předmětem je nájem částí pozemků parc. č. 1907/8
vodní plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 1918/18 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc, spočívající ve změně doby nájmu z doby určité, do 31.
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12. 2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
29.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 49/1 ostatní plocha o výměře 7,5 m2 v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
30.
schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 88/20 zahrada o výměře 305 m2 a parc. č. 481/1 ostatní plocha
o výměře 8 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
31.
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 190/2 zahrada o výměře 51 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu
XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
32.
schvaluje
výběr nájemce prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 154,38 m2 v 1. NP budovy č.
p. 7, obč. vyb, Sadové náměstí č. o. 26, která je součástí pozemku parc. č. st. 234 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc mezi panem XXXXX, panem XXXXX
a panem XXXXX formou obálkové metody s aukcí na výši nájemného, kdy minimální výše
nájemného činí 40 000,- Kč/rok, tj. 259,- Kč/m2/rok a minimální výše příhozu činí 100,Kč/m2/rok s tím, že v případě nájemce, který je plátcem DPH, bude k výši nabídnutého
nájemného uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
33.
schvaluje
poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % nájemného za období od 1. 3. 2017 do 15. 11.
2017 u pronájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 508,52 m2 v 1. NP budovy
č.p. 583, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 271/1
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Galerii Caesar, družstvu
pro podporu výtvarného umění se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
34.
nevyhovuje žádosti
Galerie Caesar, družstva pro podporu výtvarného umění o snížení nájemného o 50 % u
pronájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 508,52 m2 v 1. NP budovy č.p. 583,
objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 271/1 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc po dobu trvání rekonstrukce radnice dle
důvodové zprávy bod č. 3.12.
35.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 19. 8. 2002, ve znění dodatků č. 1 a č.
2, uzavřené s XXXXX, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání o celkové výměře
78,04 m2 v 1. NP budovy č. p. 1, byt. dům, Pavelčákova č. o. 21, která je součástí pozemku
parc. č. st. 464, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
spočívající v rozšíření účelu nájmu o provozování výdejního místa Zásilkovny.cz. a ve změně
výše nájemného z 35.568,- Kč bez DPH/rok na 72 000,- Kč bez DPH/rok se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
36.
souhlasí
s ukončením nájmu dohodou k 31.12.2017 - prostory sloužící podnikání o celkové výměře
132,52 m2 v 1. NP budovy č.p. 1, byt. dům, Pavelčákova č.o. 21, která je součástí pozemku
parc. č. st. 464, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, včetně
parkovacího místa, se společností Pí centrum Zdravá výživa s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.14.
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37.
nevyhovuje žádosti
společnosti Pí centrum Zdravá výživa s.r.o., o užívání prostor sloužících podnikání o celkové
výměře 132,52 m2 v 1. NP budovy č.p. 1, byt. dům, Pavelčákova č.o. 21, která je součástí
pozemku parc. č. st. 464, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc po 31.12.2017 dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
38.
souhlasí
s umístěním bedny na tisk u objektu č.p. 7, obč. vyb., Sadové nám. č.o. 26, který je součástí
pozemku parc.č. 234, k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
39.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČOLOT a.s. o prodej pozemků parc. č. 987/8, parc. č. 987/10 a parc. č.
987/11, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
40.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 355/9 ostatní plocha o výměře 170
m2, případně celého pozemku parc. č. 355/9 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
41.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 1961/7 ostatní plocha a části pozemků parc. č. 1961/8 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 1961/8 ostatní plocha) o výměře 30 m2 a parc. č. 1961/1 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 1961/18 ostatní plocha) o výměře 32 m2, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 255 630,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.3.
42.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č.
1961/7 ostatní plocha, parc. č. 1961/8 ostatní plocha, parc. č. 1961/1 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 1961/18 ostatní plocha), vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
43.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění dopravního značení na pozemku parc. č. 1961/7 ostatní plocha
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
44.
schvaluje
uzavření dodatku č. 55 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a
kanalizace ze dne 29. 3. 2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním
městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 5.1.
45.
bere na vědomí
výši vodného a stočného pro rok 2018 dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
46.
schvaluje
nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2018
ve výši 134.105.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
47.
schvaluje
uzavření dodatku č. 56 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a
kanalizace uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., ze dne 29. 3. 2000, dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
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48.
schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy č. MAJ-IN-BKS/2/2011/Hoa
mezi statutárním městem Olomouc a společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o., dle
důvodové zprávy bod č. 5.3.
49.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace, chodníků, veřejného
osvětlení, dešťové kanalizace, jednotné kanalizace a vodovodu budované v rámci stavby
„Obchodní centrum Olomouc, Hněvotínská“ na pozemcích parc. č. st. 1093 zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 613/1, parc. č. 612/19, parc. č. 612/20, parc. č. 608/34, parc. č.
612/37 a parc. č. 612/7, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, a pozemcích
parc. č. 238/1 a parc. č. 631/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se
společností Kaufland Česká republika v. o. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
50.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby chodníků, cyklostezky a dešťové
kanalizace budované v rámci stavby „Okružní křižovatka a úpravy komunikací Hněvotínská –
Okružní v Olomouci“ na pozemcích parc. č. 613/1, parc. č. 612/19, parc. č. 608/34, parc. č.
612/37, parc. č. 612/7 a parc. č. 612/24, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
parc. č. 168/18, parc. č. 185/3, parc. č. 185/4, parc. č. 201/1, parc. č. 238/1, parc. č. 238/4,
parc. č. 238/5, parc. č. 631/1, parc. č. 1080, parc. č. 201/3 a parc. č. 201/4, vše ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností Kaufland Česká republika v. o. s.
dle důvodové zprávybod č. 5.5.
51.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 150 a kanalizace DN 300 se společností Kaufland Česká republika v. o. s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.6.
52.
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/8/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a XXXXX
jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
53.
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/2/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Projekt Slavonínská,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
54.
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/4/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým družstvem dle
důvodové zprávy bod č. 5.9.
55.
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/3/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým družstvem dle
důvodové zprávy bod č. 5.10.
56.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/000830/2016/Hrb mezi
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností Zolova real s.r.o.
jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
57.
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
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B/5/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností K – stav stavební a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.12.
58.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/5/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností K – stav stavební a.s. a
panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
59.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu DN 80 na pozemku parc. č. 1089/1 ostatní
plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc, a pozemcích parc. č. 82 a parc. č. 137, vše ostatní
plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, s XXXXX jako budoucím dárcem, dle
důvodové zprávy bod č. 5.14.
60.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 82 a parc. č. 137,
vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti
FARMAK, a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
61.
schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy mandátní a o pronájmu
uzavřené dne 16. 11. 1994 mezi statutárním městem Olomouc a společností
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
62.
schvaluje
uzavření smlouvy o poradenské činnosti mezi společností Grant Thorton Advisory s.r.o. a
statutárním městem Olomouc dle této důvodové zprávy bod č. 5.17.
63.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 779/2
orná půda a parc. č. 779/18 ostatní plocha, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch pozemků parc. č. 774/2 orná půda, parc. č. 778/1 zahrada a parc. č. 778/2
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 905, rod. dům, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
64.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 779/2 orná půda a parc. č. 779/18 ostatní plocha, oba v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 774/2 orná půda, parc. č.
778/1 zahrada a parc. č. 778/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.
905, rod. dům, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
6.1.
65.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1249 a parc. č. 1250, vše ostatní plocha v k. ú. Savonín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
66.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1249 a parc. č. 1250, vše ostatní
plocha v k. ú. Savonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.2.
67.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
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pozemcích parc. č. 700/7, parc. č. 721/14, parc. č. 721/15, parc. č. 721/16, parc. č. 721/17,
parc. č. 721/18, parc. č. 721/19, vše orná půda, parc. č. 723 a parc. č. 731, vše ostatní
plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
68.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 700/7, parc. č. 721/14, parc. č.
721/15, parc. č. 721/16, parc. č. 721/17, parc. č. 721/18, parc. č. 721/19, vše orná půda,
parc. č. 723 a parc. č. 731, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
69.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 282 ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
70.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 282 ostatní plocha v k. ú. Topolany
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.4.
71.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 124/22 ostatní plocha a parc. č. 124/7 ostatní plocha, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.5.
72.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 124/22 ostatní plocha a parc. č.
124/7 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
73.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení na
pozemku parc. č. 605/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
74.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení na pozemku parc. č. 605/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.6.
75.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 653/4 a parc. č. 775/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.7.
76.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1029/19 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
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77.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 667/2 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
parc. č. 1204/3 a parc. č. 931/6, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 931/6 orná půda v k.
ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.9.
78.
schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 931/6
orná půda o výměře 6 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
79.
revokuje
usnesení RMO ze dne 6. 12. 2016 bod programu č. 2., bod č. 6.5. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 516/1 ostatní plocha v k. ú. Povel a
parc. č. 323/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město a umístění a provozování zařízení – 2 ks
rozvaděčů komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 516/1
ostatní plocha v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
80.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě a umístění a provozování zařízení – 2 ks rozvaděčů komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 516/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.11.
81.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 4, parc. č. 432/28, parc. č. 439/3, parc. č. 452/3,
parc. č. 452/4, parc. č. 453/1, parc. č. 453/2, parc. č. 453/3, parc. č. 453/5, parc. č. 453/6 a
parc. č. 512, vše ostatní plocha a parc. č. 27/6 zahrada, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve
prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
82.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 4, parc.
č. 432/28, parc. č. 439/3, parc. č. 452/3, parc. č. 452/4, parc. č. 453/1, parc. č. 453/2, parc. č.
453/3, parc. č. 453/5, parc. č. 453/6 a parc. č. 512, vše ostatní plocha a parc. č. 27/6
zahrada, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.12.
83.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 93/20, parc. č. 475/6 a parc. č. 477, vše ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.13.
84.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 93/20, parc. č. 475/6 a parc. č.
477, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO
Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.

9

85.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 116/53, parc. č. 116/54 a parc. č. 116/55, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, parc. č. 451/18, parc. č. 451/35, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec
Olomouc, parc. č. 624/7, parc. č. 624/8, parc. č. 624/10, parc. č. 624/11, parc. č. 624/12,
parc. č. 624/13, parc. č. 624/14, parc. č. 624/15, parc. č. 959/7, parc. č. 959/4, vše ostatní
plocha a parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří na němž stojí budova s č. p. 970,
občanské vybavení, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
86.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 116/53, parc. č. 116/54 a parc. č.
116/55, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 451/18, parc. č.
451/35, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. č. 624/7, parc. č. 624/8, parc.
č. 624/10, parc. č. 624/11, parc. č. 624/12, parc. č. 624/13, parc. č. 624/14, parc. č. 624/15,
parc. č. 959/7, parc. č. 959/4, vše ostatní plocha a parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a
nádvoří na němž stojí budova s č. p. 970, občanské vybavení, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
87.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 20/2, parc. č. 34/6, parc. č. 46/2, parc. č. 97/5, parc. č. 434/8, parc. č. 804/5, parc. č.
807/1, parc. č. 808/2, parc. č. 808/3, parc. č. 824/1, parc. č. 824/30, parc. č. 835/1, parc. č.
1113, parc. č. 1114, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 324/7, parc.
č. 328/1, parc. č. 328/2, parc. č. 328/5, parc. č. 328/7, parc. č. 336/1, parc. č. 336/7, parc. č.
341/3, parc. č. 416/1, parc. č. 424/1, parc. č. 614/3, parc. č. 619/1, ostatní plocha, parc. č.
336/3 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc. č. 135/1 ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká Republika s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.15.
88.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 20/2, parc. č. 34/6, parc. č. 46/2, parc. č.
97/5, parc. č. 434/8, parc. č. 804/5, parc. č. 807/1, parc. č. 808/2, parc. č. 808/3, parc. č.
824/1, parc. č. 824/30, parc. č. 835/1, parc. č. 1113, parc. č. 1114, vše ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 324/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/2, parc. č. 328/5, parc.
č. 328/7, parc. č. 336/1, parc. č. 336/7, parc. č. 341/3, parc. č. 416/1, parc. č. 424/1, parc. č.
614/3, parc. č. 619/1, ostatní plocha, parc. č. 336/3 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc a parc. č. 135/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti UPC Česká Republika s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
89.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku
parc. č. 2004/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
90.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 2004/2 ostatní plocha v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.16.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr směnit část pozemku parc. č. 1695/8 ostatní plocha o výměře 49 m2 (dle GP díl „b“)
v k.ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc.
č. 1694/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 (dle GP díl „a“) v k.ú. Holice u Olomouce ve
společném jmění manželů XXXXX s cenovým doplatkem manželů XXXXX ve výši 6.000 Kč.
3.
schvaluje
záměr směnit části pozemků parc. č. 532/2 ost. plocha o výměře 207 m2 (dle GP parc. č.
532/15) a parc. č. 2024 ost. plocha o výměře 222 m2 (dle GP parc. č. 2024/3) oba v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti IP systém – areál s.r.o. za část
pozemku parc. č. 532/4 ost. plocha o výměře 429 m2 (dle GP parc. č. 532/16) v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce.
4.
schvaluje
nájem části pozemku parc.č. 1113 ostatní plocha v k.ú. Štarnov, obec Štarnov o výměře cca
38 m2 dle situačního nákresu ve vlastnictví pana XXXXX na dobu určitou ode dne
protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby do dokončení stavby za nájemné ve výši
2000,- Kč.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka

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.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu "Veřejná zakázka č. 17138 - MŠ Rooseveltova - zprovoznění
dvou učeben - zahájení, komise (ORG 5683)",
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „MŠ
Rooseveltova – zprovoznění dvou učeben“ evidenční číslo 17138,
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b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
c) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností S - Invest CZ
s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ 25526171,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.1.

6

Veřejná zakázka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu - "Veřejná zakázka č. 17124 - Výběr dodavatele služeb
v oblasti propagace a marketingu SMOl - 2018 - 2020 - revokace zahájení, komise",
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
revokuje
usnesení č. 6 Rady města Olomouce ze dne 10.10.2017, kterým se zahajovala uvedená
veřejná zakázka,
4.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
5.
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.

7

Veřejná zakázka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu s názvem: "Veřejná zakázka č. 17066 - Holice Nový svět,
průmyslová zóna Šlechtitelů - cyklostezka - zadání (ORG 5319)",
2.
schvaluje
a) zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle DZ,
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b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na doložení
dokladů v souladu s § 122 ZZVZ,
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka
a) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem, a všech
relevantních dokumentů v souvislosti s ukončením zadávacího řízení,
b) ke všem úkonům a podpisům dokumentů v případě postupu dle § 125 ZZVZ, včetně
rozhodnutí o zadání veřejné zakázky.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.3.

8

Smlouva o daňovém poradenství

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh
2.
souhlasí
s textem návrhu "Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní"
3.
schvaluje
uzavření "Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní"
4.
pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA podpisem "Smlouvy o poradenství
a smlouvy příkazní"
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.

9

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
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2017
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
4.
ukládá
vyvázat do přebytku hospodaření částku 10 mil. Kč, která bude účelově vázána pro dopravní
obslužnost v rámci objednávek veřejných služeb
T:
6. 2. 2018
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.

10

Pozemek v k.ú. Slavonín – předžalobní výzva

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle varianty B důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 7.

11

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, Mariánská 7, Olomouc
ISIS – o.s. pro pomoc náhradním rodinám, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 9, Olomouc
XXXXX, U Letiště 2, Olomouc
XXXXX, U Letiště 6, Olomouc
XXXXX, U Letiště 10, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 4, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
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XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS:
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
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XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Příčná 6, Olomouc – DPS – na 3 měsíce
XXXXX, Příčná 8, Olomouc – DPS – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d)
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, U Letiště 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Topolová 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2a, b, c, d, e)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Bytové záležitosti DPS

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

13

Aktualizace operačního manuálu nositele ITI olomoucké
aglomerace – verze 1.4

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Operační manuál nositele ITI Olomoucké aglomerace - verzi 1.4
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 24

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvu č. 24 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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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
3.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 13.
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Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 14.

17

Podzemní parkoviště - úprava ceníku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
úpravu ceníku dle důvodové zprávy
3.
ukládá
připravit návrh řešení využití nočního stání v podzemním parkovišti
T:
květen 2018
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.

18

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kateřinská dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 16.
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ZŠ Zeyerova - výjimka z počtu žáků

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
povoluje
výjimku z počtu žáků pro Základní školu Olomouc, Zeyerova 28 dle důvodové zprávy
a za podmínek uvedených v důvodové zprávě s účinností k 1.1.2018
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3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku školy
T:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

20

Dodatky ke smlouvám o nájmu a podnájmu odboru školství,
odd. středisko rozvozu stravy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č.6 včetně příloh ke smlouvě č. 240 o nájmu nemovitosti ze dne 18.10.2006 dle
přílohy č.1 důvodové zprávy s účinností k 1.1.2018
3.
schvaluje
Dodatek č. 6 včetně příloh k podnájemní smlouvě ze dne 18.10.2006 dle přílohy č. 2
důvodové zprávy s účinností k 1.1.2018
4.
ukládá
zajistit podpis Dodatků zástupci smluvních stran
T:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Projekt Olomouc region Card - spolupráce na rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o spolupráci na zajištění fungování Olomouc Region Card
s Olomouckým krajem
3.
ukládá
podepsat Dodatek č. 7ke smlouvě o spolupráci dle bodu 2 usnesení
T:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Aktualizace odpisových plánů 2017 u příspěvkových
organizací (mimo školských subjektů)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2017 u příspěvkových organizací dle přílohy
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:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Plány odpisů majetku na rok 2018 u příspěvkových organizací
(mimo školských subjektů)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
plány odpisů majetku na rok 2018 u příspěvkových organizací dle přílohy 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:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

24

Moravská filharmonie Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s vyplacením odměny dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

25

Moravská filharmonie Olomouc - vyřazení dlouhodobého
hmotného majetku - nabídka k odprodeji

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku a jeho prodejem dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace
a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Zoologická zahrada Olomouc - převod z rezervního fondu do
investičního fondu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
vydat souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního do fondu investičního
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace
a marketingu) seznámit s rozhodnutím RMO příspěvkovou organizaci
T:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 27.

21

27

Zoologická zahrada Olomouc - 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 marketingu) seznámit s rozhodnutím Rady města Olomouce ředitele příspěvkové
organizace
T:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.

28

Zoologická zahrada Olomouc - vyřazení pohledávky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s vyřazením pohledávky dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele PO
T:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.

29

Hřbitovy města Olomouce - schválení řádu veřejného
pohřebiště

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh řádu veřejného pohřebiště dle důvodové zprávy
3.
ukládá
vypracovat řády veřejných pohřebišť pro zbývající hřbitovy spravované příspěvkovou
organizací Hřbitovy města Olomouce
T:
20. 2. 2018
O:
ředitel Hřbitovů města Olomouce
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

30

Hřbitovy města Olomouce - vyřazení pohledávek za hrobová
místa

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyřazení pohledávek dle důvodové zprávy
3.
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:
9. 1. 2018
O:
ředitel Hřbitovů města Olomouce
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

31

Změna projektu v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě s Řeka Morava pro Olomouc z.s., dle důvodové zprávy
2.
ukládá
uzavřít dodatek ke smlouvě s Řeka Morava pro Olomouc z.s., dle důvodové zprávy
T:
9. 1. 2018
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

32

Využití dotace na projekt "Mistrovství ČR v tanečním sportu
2016 - latinskoamerické tance"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 33.
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33

Modernizace varovného a informačního systému - Rozhodnutí
o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou DZ
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo
115D312040339 z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 na projekt
Modernizace varovného informačního systému ochrany města Olomouce a rozšíření
digitálního povodňového plánu ORP Olomouc.
3.
ukládá
optimalizovat harmonogram dle diskuse v RMO
T:
20. 2. 2018
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora, Major Martin, JUDr., MBA,
náměstek primátora, Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

34

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 projektu MAP dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

35

Dodatek ke smlouvě - Elektrowin

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
3.
pověřuje
primátora města Olomouce doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. podpisem dodatku ke smlouvě
T:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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36

Změna v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
jmenuje
do funkce člena KMČ č. 9 Nedvězí paní Mgr. Lenku Vepřekovou
3.
ukládá
informovat předsedu a nově jmenovanou členku komise o provedené změně
T:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.

37

Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 4/2016 - Mgr. Kovaříková

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
uděluje
manželům XXXXX výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích na akci "Předvánoční sousedské
setkání" konané dne 20.12.2017 od 18:00 do 20:00 hodin
3.
ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc
T:
9. 1. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.

38

Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města
Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s užitím znaku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 40.
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39

Regionální TV vysílání - smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
primátora SMOl k podpisu smluv dle předložené důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 41.

40

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 1.
2018
3.
ukládá
předložit ke schválení dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové zprávy
T:
23. 1. 2018
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 42.
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Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační zabezpečení role pověřence ve variantě B důvodové zprávy
3.
schvaluje
B - organizační změny dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2018
4.
schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2018
5.
ukládá
předložit ke schválení dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové zprávy
T:
23. 1. 2018
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
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6.
ukládá
předložit zhodnocení stavu navrhovaných organizačních změn
T:
květen 2018
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 42.1.

42

Organizační záležitosti - Dodatek č. 10 "Organizačního řádu
MMOl a MPO"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 10 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2018
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 42.2.

43

Organizační záležitosti - prostory pro centrální spisovnu SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
tajemníkovi MMOl předložit ve spolupráci s SNO a.s. návrhy na využití nebytových prostor
ve vlastnictví města dle důvodové zprávy
T:
20. 2. 2018
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 42.3.

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

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