USNESENÍ
z 111. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23. 1. 2018
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)

1

Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním,
pololetním a ročním plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu plnění 23. 1. 2018 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy
- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A), B), C), D) důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
bod 16, část 6 usnesení RMO ze dne 10.3.2014 týkající se Koncepce vodního hospodářství
města Olomouce dle části D) důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu zahrádky uzavřené dne 29. 5. 1996 s paní XXXXX,
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/15 zahrada o výměře 111 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 99 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
panu XXXXXdle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 21/9 zahrada o výměře 135 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.3.

5.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
6.
schvaluje
nájem částí pozemku parc. č. 555/2 ostatní plocha o celkové výměře 43 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu Kmochova 1063/34 a 1064/36
Olomouc -Nová Ulice, PSČ 779 00 dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
7.
schvaluje
záměr darovat pozemek parc. č. 324/107 orná půda a část pozemku parc. č. 539/7 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 539/39 ostatní plocha) o výměře 14 m2, vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
8.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1105 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
26 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude
upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
9.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 784/8 zahrada (dle GP parc. č. 784/12 zahrada)
o výměře 621 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
10.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 190/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 190/3 ostatní
plocha) o výměře 4 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
11.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 1000/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1000/5 ostatní
plocha) o výměře 88 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
12.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 307/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 307/7 ostatní
plocha) o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.7.
13.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 971/2 zahrada (dle GP parc. č. 971/3 zahrada) o výměře
162 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
14.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 910/4 ostatní plocha a parc. č. 910/5 ostatní plocha, vše
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
15.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2015, bod programu 2.1., bod 2.16. důvodové zprávy, ve věci
schválení prodeje pozemku parc. č. 105/77 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba –
rozvodná skříň NN včetně přípojky NN ve vlastnictví kupujícího a pozemku parc. č. 274
zahrada včetně zpevněného povrchu betonovými panely, dlažbou a živicí, na kterém
se nachází stavby, zejména přístřešek pro kontejnery, oplocení a kanalizace ve vlastnictví
kupujícího, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Výstaviště Flora Olomouc,
a.s. za kupní cenu ve výši 1 174 791,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
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16.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 105/77 ostatní plocha a pozemek parc. č. 274 zahrada
včetně zpevněného povrchu betonovými panely, dlažbou a živicí, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
17.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 29/3 zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.11.
18.
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 126 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc Náboženské obci Církve československé husitské v Olomouci – Hodolanech
dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
19.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Náboženské obce Církve československé husitské v Olomouci – Hodolanech
o směnu části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 46/7 ostatní plocha)
o výměře 126 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce za části pozemku parc. č. st. 583 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č.
1761 ostatní plocha o výměře 7 m2 a parc. č. 1762 ostatní plocha o výměře 5 m2) o celkové
výměře 12 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Náboženské obce Církve
československé husitské v Olomouci – Hodolanech bez doplatku cenového rozdílu
dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
20.
schvaluje
záměr pronajmout pozemky parc. č. st. 24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m2,
parc. č. 865/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 151 m2, parc. č. st. 866/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 2 044 m2, parc. č. st. 1698 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
53 m2, parc. č. st. 1764/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m2, parc. č. st. 1764/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, parc. č. 79/25 ostatní plocha o výměře 2 304
m2, parc. č. 86/2 ostatní plocha o výměře 3 708 m2, parc. č. 116/70 ostatní plocha o výměře
91 m2 a parc. č. 116/134 ostatní plocha o výměře 35 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
21.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. majpráv.1218/b/1996/Pl uzavřené dne 22. 7. 1996,
ve znění dodatku č. 1, se společností Dopravní podnik města Olomouc, a.s., a to dohodou
dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
22.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. majpráv. 834/E/98/Pl uzavřené dne 21. 5. 1998,
ve znění dodatku č. 1, se společností Dopravní podnik města Olomouc, a.s., a to dohodou
dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
23.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 79/25 ostatní plocha o výměře 150 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
24.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 205/1 ostatní plocha o výměře 37,5 m2 v k. ú. Nový
Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
25.
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 vyjmutí části pozemku parc. č. 812/33 orná půda o výměře 2 826 m2
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a části pozemku parc. č. 812/80 ostatní plocha o výměře 210 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
26.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 21.7.2015 a Smlouvu
o nájmu pozemku ze dne 30.4.2013 ve znění dodatku, uzavřené s panem XXXXX, jejímiž
předměty jsou prostory sloužící podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1. PP budovy č.p.
889, bytový dům, Masarykova třída č.o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a část pozemku parc.č.st.
790 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m2, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
kde změnou smluv dojde ke změně subjektu nájemce dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
27.
souhlasí
s podnájmem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1. PP budovy č.p.
889, bytový dům, Masarykova třída č.o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a části pozemku
parc.č.st. 790 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m2, v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc pro pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
28.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 30.4.2015 uzavřenou
s paní XXXXX, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání o celkové výměře 411,90
m2 v 1. NP budovy č.p. 889, bytový dům, Masarykova třída č.o. 3, která je součástí pozemku
parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, kde
změnou smlouvy dojde ke změně subjektu nájemce dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
29.
souhlasí
s podnájmem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 411,90 m2 v 1. NP budovy č.p.
889, bytový dům, Masarykova třída č.o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní XXXXX
dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
30.
schvaluje
konkrétní znění záměru propachtovat prostor sloužící podnikání v 1. NP o celkové výměře
63,66 m2, v mezipatře mezi 1. NP a 2. NP o celkové výměře 16,47 m2 a v 1. PP o celkové
výměře 48,18 m2, budovy č. p. 34, obč. vyb, ul. Hynaisova č. o. 10, která je součástí
pozemku parc. č. st. 1366 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec
Olomouc, včetně inventáře, za účelem provozování bufetu v prostoru v 1. NP a zajištění
cateringových služeb v prostoru v 1. PP, formou obálkové metody s následnou aukcí, včetně
postupu výběru pachtýře, to vše dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod č. 2.19.
31.
schvaluje
konkrétní znění záměru propachtovat prostor sloužící podnikání v 1. NP o celkové výměře
63,66 m2 a v mezipatře mezi 1. NP a 2. NP o celkové výměře 16,47 m2 budovy č. p. 34,
obč. vyb, ul. Hynaisova č. o. 10, která je součástí pozemku parc. č. st. 1366 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, včetně inventáře za účelem
provozování bufetu v prostoru v 1. NP, včetně postupu výběru pachtýře formou nabídky
v obálce s následnou aukcí, to vše dle přílohy č. 2 důvodové zprávy bod č. 2.19.
32.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu ze dne 5. 2. 2001, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je
nájem pozemků parc. č. st. 520/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, parc. č. st.
521/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, parc. č. st. 521/8 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 6 m2, parc. č. st. 1065 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 465 m2, parc.
č. st. 1069 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2, parc. č. st. 1070 zastavěná plocha a
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nádvoří o výměře 16 m2, parc. č. st. 1071 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2, parc.
č. st. 1072 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2, parc. st. 1073 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 137 m2, parc. č. st. 1074 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2,
parc. č. st. 1075 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 384 m2, parc. č. st. 1076 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 58 m2, parc. č. 276/1 ostatní plocha o výměře 3 237 m2, parc. č.
276/35 ostatní plocha o výměře 64 765 m2 a parc. č. 276/38 ostatní plocha o výměře 150
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, uzavřené s MILNEA státní podnik
v likvidaci, spočívající ve změně výše nájemného, kdy ke stanovené výši nájemného bude
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. 3.1.
33.
uděluje
souhlas společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. s prodloužením termínu pro odstranění
konstrukce všech průchodů krytých deskami MARVEC (sedlovou střechou) z části pozemku
parc. č. 104/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc (zóna F) a opravu
poškozené betonové dlažby nejpozději do 30. 6. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
34.
uděluje
za vlastníka pozemku parc. č. st. 1969 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, souhlas společnosti CIF servisní s.r.o. s umístěním fotovoltaické elektrárny
na budově č. p. 1126, obč. vyb, ve vlastnictví spolku Mladí konzervativci, z.s. situované
na pozemku parc. č. st. 1969, ve vlastnictví statutárního města Olomouce a pozemku parc.
č. st. 1612, ve vlastnictví spolku Mladí konzervativci, z.s., oba zastavěná plocha a nádvoří,
vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v rámci projektu „Fotovoltaická elektrárna na
střeše stávajícího objektu č. p. 1126/43 a 1165/45, 779 00 Olomouc" dle důvodové zprávy
bod č. 3.3.
35.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním staveb asfaltové vozovky, dlážděného
vjezdu, dlážděného chodníku a dlážděného parkovacího stání na části pozemku parc. č.
962/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 a asfaltové vozovky, dlážděného vjezdu a dlážděného
chodníku na části pozemku parc. č. 959/10 ostatní plocha o výměře 500 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc s ČR – Úřadem práce České republiky dle důvodové zprávy bod č.
3.4.
36.
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc. č. 287 ostatní plocha o výměře 7,35 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Dlouhá 54, OLOMOUC - LAZCE 493
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
37.
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc. č. 150/3 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc Společenství vlastníků Stupkova 528/1B, 1C, 1D, Olomouc, se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
38.
nevyhovuje žádosti
společnosti ROOFMAN s.r.o. o nájem částí pozemku parc. č. 1116/1 ostatní plocha
o celkové výměře 37,5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
39.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM/NS/114/2013/Hr ze dne 17. 12. 2013, uzavřené
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
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o výměře 5 337 m2 a parc. č. 468 ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc, spočívající ve 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 ve změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č.
3.8.
40.
schvaluje
změnu účelu nájmu u části pozemku parc. č. 606/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., z umístění a
užívání dočasné stavby reklamního zařízení o velikosti reklamní plochy 4 x 1 m2 na umístění
a užívání dočasné stavby reklamního zařízení o velikosti reklamní plochy 2 x 1 m2
dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
41.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 559/3 ostatní plocha o výměře 51 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc paní XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
42.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o snížení pachtovného u pachtu části pozemku parc. č. 79/1 ostatní plocha
o výměře 313 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
43.
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
v 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. 3.12.
44.
schvaluje
skončení pachtu dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002393/2016/Plh uzavřené
dne 15. 9. 2016 s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
45.
nevyhovuje žádosti
společnosti Re GROUP, a.s. o nájem části prostoru sloužícího podnikání – části vstupní haly
o výměře 5 m2 v 1. NP budovy č. p. 189, adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází
na pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č. st. 2150/4 a parc. č. 2150/3, vše zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
46.
ukládá
odboru kancelář tajemníka vyzvat společnost Re GROUP, a.s. k vyklizení části prostoru
sloužícího podnikání – části vstupní haly o výměře 5 m2 v 1. NP budovy č. p. 189, adminis.,
ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č. st. 2150/4 a
parc. č. 2150/3, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
T:
6. 2. 2018
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
47.
schvaluje
nájem 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 panu Duy Dien Dao dle důvodové
zprávy bod č. 3.14.
48.
nevyhovuje
žádostem pana XXXXX a pana XXXXX o nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové
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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 dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
49.
schvaluje
nájem prostoru 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. Olomoucměsto, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
50.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o stanovení nájemného prostoru 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 ve výši 12 000,- Kč bez DPH/rok
dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
51.
nevyhovuje žádosti
pobočného spolku Hnutí Duha Olomouc o nájem prostoru 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. 3.15.
52.
nevyhovuje žádosti
o změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.6.2000, ve znění dodatků,
uzavřenou se Zdeňkem a Blankou Matějovými, jejímž předmětem jsou prostory sloužící
podnikání o celkové výměře 554,20 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č.p. 424, bydlení, ul. Horní
náměstí č.o. 23, která je součástí pozemku parc.č.st. 375/1 zast. plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
53.
bere na vědomí
oznámení nájemce o revokaci žádosti ze dne 28.11.2017 a souhlasí s pokračováním nájmu
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 a parkovacího stání ve dvorním traktu objektu,
společností Pí centrum Zdravá výživa s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
54.
schvaluje
podmínky pro žadatele o souhlas se zřízením a provozováním vnitřních rozvodů sítí
elektronických komunikací v objektech (bytových domech) ve vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
55.
nesouhlasí
s nabytím vlastnického práva k 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 účastí ve výběrovém řízení s aukcí
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
56.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada , parc. č. 978/2 ostatní plocha
a částí pozemků parc. č. 1010/2 ostatní plocha o výměře 689 m2 příp. 734 m2 a parc. č.
1010/3 ostatní plocha o výměře 128 m2, příp. 120 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
57.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 12. 6. 2017, bod programu 3, bod 2.30. důvodové zprávy ve věci
prodeje pozemků parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 2.650.000,- Kč dle důvodové
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zprávy bod č. 4.2.
58.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha o výměře 190 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
59.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 922 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova č.
e. 6, stavba pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví kupujícího, a části pozemku parc. č. 1856/3
zahrada (dle GP parc. č. 1856/16 zahrada) o výměře 352 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 127 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
60.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 2187 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 55, jiná st., ve vlastnictví kupujícího,
společnosti TRADESYSTEM a.s. za kupní cenu ve výši 83 025,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 4.5.
61.
uděluje
souhlas společnosti HC Olomouc, s.r.o., se sídlem Hynaisova 1091/9A, Olomouc, IČ 258 49
123 k užívání ledové plochy a zázemí zimního stadionu (jejího příslušenství) do 31.12.2018
pro HC Olomouc – mládež, spolek se sídlem Hynaisova 1091/9A, Olomouc, IČ 227 34 279
dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
62.
svěřuje
pozemky parc. č. st. 895/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1290 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. č. st. 1940 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. st. 2002 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., a parc. č. 449/2 ostatní plocha, parc. č.
449/3 ostatní plocha, parc. č. 449/31 ostatní plocha, parc. č. 449/37 ostatní plocha, parc. č.
449/40 ostatní plocha, a to vše včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc a movité věci v rozsahu dle přílohy č. 4 důvodové zprávy do správy odboru
vnějších vztahů a informací MMOl s tím, že výkonným správcem bude společnost Správa
sportovních zařízení Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
63.
svěřuje
projektovou dokumentaci pro územní řízení o umístění stavby „Multifunkční hala – stavební
úpravy, přístavba zimního stadionu a parkovací dům“ včetně projektové dokumentace pro
veškeré dosavadní změny územního rozhodnutí, dále projektovou dokumentaci pro stavební
povolení výše uvedené stavby a dále projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro
projekt spočívající ve stavebních úpravách objektů s názvem „Malá hala – rekonstrukce ZS
Olomouc, Hynaisova“ včetně varianty projektové dokumentace změny stavby před
dokončením, a to vše včetně licenčních práv k autorským dílům, které jsou součástí
projektových dokumentací, a práv a povinností z územního rozhodnutí a stavebního povolení
vydaným ke shora uvedeným stavbám, do správy odboru investic MMOl dle důvodové
zprávy bod č. 5.3.
64.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o zřízení služebnosti stezky přes pozemky parc. č. 622/6 zahrada, parc. č.
622/7 trvalý travní porost, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve prospěch
pozemku parc. č. 77/1 zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 6.1.
65.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační přípojky, včetně revizní šachty
na pozemku parc. č. 852 zahrada a pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha, oba v k. ú.
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Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 849 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 36, bytový dům, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
66.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační
přípojky, včetně revizní šachty na pozemku parc. č. 852 zahrada a pozemku parc. č. 1929/1
ostatní plocha, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č.
849 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 36, bytový dům, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
67.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 637/4 a parc. č. 647/3, oba ostatní plocha, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch pozemku parc. č. st. 1007 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jehož součástí je stavba č. p. 527, obč. vyb ve vlastnictví společnosti SIBOM, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
68.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 637/4 a parc. č. 647/3, oba
ostatní plocha, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 1007
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je stavba č. p.
527, obč. vyb ve vlastnictví společnosti SIBOM, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
69.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 693 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, 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. 693 ostatní plocha v k. ú.
Nemilany, 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 NN
na pozemcích parc. č. 148/3, parc. č. 599/1, parc. č. 600, parc. č. 601/1, parc. č. 602/1, parc.
č. 603, parc. č. 604/1 a parc. č. 606, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, 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 NN na pozemcích parc. č. 148/3, parc. č. 599/1, parc. č.
600, parc. č. 601/1, parc. č. 602/1, parc. č. 603, parc. č. 604/1 a parc. č. 606, vše ostatní
plocha v k. ú. Neředín, 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 NN
na pozemku parc. č. 495/3 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
74.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
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podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 495/3 ostatní plocha v k. ú. Povel,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.6.
75.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 257/12, parc. č. 263/5, parc. č. 590/2 a parc. č. 590/3, vše ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
76.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 257/12, parc. č. 263/5, parc. č.
590/2 a parc. č. 590/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
77.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 866/4 a parc. č. 868/1, vše ostatní plocha v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc a umístění a provozování zařízení - rozvaděče podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 868/1 ostatní plocha
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
78.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 866/4 a
parc. č. 868/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a umístění a
provozování zařízení - rozvaděče podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemku parc. č. 868/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
79.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 509/2 a parc. č. 514/6, vše ostatní plocha v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a umístění a provozování zařízení - 2 ks rozvaděčů
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 514/6
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
80.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 509/2 a
parc. č. 514/6, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a umístění
a provozování zařízení - 2 ks rozvaděčů podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemku parc. č. 514/6 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
81.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě a umístění a provozování zařízení - rozvaděče podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 391 ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
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82.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a umístění a provozování
zařízení - rozvaděče podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
na pozemku parc. č. 391 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
83.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě a umístění a provozování zařízení - 2 ks rozvaděčů podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
84.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a umístění a provozování
zařízení - 2 ks rozvaděčů podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.11.
85.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemku parc. č. 835/2 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.12.
86.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 835/2
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
87.
revokuje
usnesení RMO ze dne 8. 11. 2016 bod programu č. 2., bod č. 6.16. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení – rozvaděče
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a uložení a provozování přípojky
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1029/19 ostatní plocha v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
88.
schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení – rozvaděče komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1029/19 ostatní plocha v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a zřízení
služebnosti uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 1029/19 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
89.
revokuje
usnesení RMO ze dne 8. 11. 2016 bod programu č. 2, bod č. 6.15. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1953/1 ostatní plocha
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního
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komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1951/1 ostatní plocha
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
90.
revokuje
usnesení RMO ze dne 8. 11. 2016 bod programu č. 2, bod č. 6.15. důvodové zprávy, ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a
provozování zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
na pozemku parc. č. 1953/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a
uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
na pozemku parc. č. 1951/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.14.
91.
revokuje
usnesení RMO ze dne 6. 12. 2016 bod programu č. 2, bod č. 6.7. důvodové zprávy, ve věci
schválení změny náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
umístění a provozování zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemku parc. č. 1953/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a
uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
na pozemku parc. č. 1951/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. spočívající v upřesnění
stavby, která má být zaměřena geometrickým plánem, dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
92.
schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1953/1 ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
93.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 77/16 zahrada a parc. č. 78/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
94.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 77/16 zahrada a parc. č. 78/3 ostatní
plocha, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO
Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
95.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 134/1, parc. č. 105/31, parc. č. 105/18, parc. č. 105/30 a parc. č. 105/54, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, 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 vzájemného bezúplatného převodu částí pozemků parc. č. 482/6 (dle GP1 díl „d“
o výměře 0,46 m2), parc. č. 495/2 (dle GP1 díl „c“ o výměře 42 m2), parc. č. 495/3 (dle GP1
díl „b“ o výměře 18 m2 a parc. č. 535/3 (z původního pozemku parc. č. 535 dle GP1 díl „e“
o výměře 18 m2), vše ostatní plocha v k.ú. Povel, obec Olomouc a částí pozemků parc. č.
692/4 (dle GP2 díl „c“ o výměře 4 m2), parc. č. 1232/11 (dle GP2 díl „b“ o výměře 94 m2) a
parc. č. 1232/12 (dle GP2 díl „d“ o výměře 37 m2), vše ostatní plocha v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje a
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 495/1 (dle GP1 parc. č. díl „f“ o výměře 1 m2) a
část pozemku parc. č. 495/1 (dle GP1 nově oddělený pozemek parc. č. 495/8 o výměře 21
m2) vše ostatní plocha v k.ú. Povel, obec Olomouc a parc. č. 1232/9 (dle GP2 nově
oddělený pozemek parc. č. 1232/15 o výměře 8 m2) ostatní plocha v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce,
3.
doporučuje
ZMO schválit právo provést stavbu s názvem „Jeremenkova ulice – cyklostezka II. část“,
budoucí koupi a budoucí nájem části pozemku parc.č. 99/1, ostatní plocha, k.ú. Bělidla, obec
Olomouc v rozsahu cca 35 m2 dle situačního zákresu, který je ve vlastnictví společnosti
České dráhy, a.s. za podmínek dle důvodové zprávy,
4.
schvaluje
právo provést stavbu na dobu neurčitou a bezúplatně a nájem částí pozemků parc.č. 141,
vodní plocha, k.ú. Olomouc - město a parc. č. 852/1, vodní plocha, k.ú. Hodolany, oba obec
Olomouc, dle situačního zákresu, které jsou ve vlastnictví České republiky, s právem
hospodařit pro Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013 na dobu určitou ode dne protokolárního
předání staveniště do majetkoprávního vypořádání akce tj. do dne vkladu práva služebnosti
do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu pěti let za nájemné stanovené dle platné
Cenové mapy pronájmu pozemků Povodí Moravy, s.p. ve výši dle důvodové zprávy,
5.
schvaluje
zřízení budoucí služebnosti na částech pozemků parc.č. 141, vodní plocha, k.ú. Olomouc město a parc. č. 852/1, vodní plocha, k.ú. Hodolany, oba obec Olomouc, dle situačního
zákresu, které jsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy,
s.p., IČ 70890013 spočívající v povinnosti vlastníka strpět na předmětných pozemcích
stavbu a v povinnosti umožnit budoucímu oprávněnému – statutárnímu městu Olomouc (jeho
zaměstnancům, popř. pověřeným osobám) vstup a vjezd na předmětné pozemky za účelem
provádění údržby a oprav stavby na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 127
693 Kč + DPH,
6.
schvaluje
právo provést stavbu na dobu neurčitou a bezúplatně a nájem části pozemku parc.č. 138/1,
vodní plocha, k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle situačního zákresu, který je
ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013
na dobu určitou ode dne protokolárního předání staveniště do majetkoprávního vypořádání
akce tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu
pěti let za nájemné stanovené dle platné Cenové mapy pronájmu pozemků Povodí Moravy,
s.p. ve výši dle důvodové zprávy,
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7.
schvaluje
zřízení budoucí služebnosti na části pozemku parc.č. 138/1, vodní plocha, k.ú. Olomouc město, obec Olomouc, dle situačního zákresu, který je ve vlastnictví České republiky,
s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013 spočívající v povinnosti vlastníka
strpět na předmětných pozemcích stavbu a v povinnosti umožnit budoucímu oprávněnému –
statutárnímu městu Olomouc (jeho zaměstnancům, popř. pověřeným osobám) vstup a vjezd
na předmětné pozemky za účelem provádění údržby a oprav stavby na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu ve výši 158 536,- Kč bez DPH,
8.
schvaluje
zřízení budoucí služebnosti na části pozemku parc.č. 300/1, k.ú. Nedvězí, obec Olomouc
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, jakožto povinného, ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063 jakožto oprávněného, spočívající
v povinnosti strpět zřízení, provozování, údržbu a opravy komunikačního zařízení v rozsahu
dle situačního zákresu, na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč + DPH,
9.
schvaluje
zřízení budoucí služebnosti na částech pozemků parc.č. 599/10, 600/1 a 578/1, vše k.ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, jakožto
povinného, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063
jakožto oprávněného spočívající v povinnosti strpět zřízení, provozování, údržbu, opravy a
úpravy podzemního telekomunikačního vedení v rozsahu dle situačního zákresu, na dobu
neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč + DPH,
10.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti č. OI-IP/VEB/002074/2017/Mik
ze dne 8. 9. 2017 ve znění dle důvodové zprávy,
11.
schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 210/24 a parc. č.
210/27 oba ostatní plocha v k.ú. Bělidla, obec Olomouc v rozsahu dle GP ve vlastnictví
České republiky s právem hospodaření Ředitelství silnic a dálnic České republiky spočívající
v umístění vedení kabelu světelného signalizačního zařízení (SSZ) a právu provozovat
vedení SSZ, právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky, a to v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním inženýrské sítě, na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu ve výši 1.254,77 Kč vč. DPH.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 17127 - Pešinova ulice - rekonstrukce stoky
BXVII - zadání (ORG 5072)

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.
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5

Veřejná zakázka č. 17112 - ZŠ Mozartova - hřiště - revokace
(ORG 5406)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
změnu zadávacích podmínek dle předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.1.

6

Odpadové centrum Olomouc (ORG 5672)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přímé zadání zpracování DSP a inženýrské činnosti Stavoprojektu Olomouc, a.s.
dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic uzavřít SOD na zajištění DSP a inž. činnosti dle důvodové zprávy
T:
20. 2. 2018
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi podepsat SOD na zajištění DSP a inž. činnosti
dle důvodové zprávy
T:
20. 2. 2018
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

7

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
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.

8

Rozpočtové změny roku 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2018 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2018
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 7.

9

Rozpočtové změny roku 2018 - finanční vypořádání
hospodaření SMOl za rok 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2017 a
rozpočtových změn roku 2018 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl
za rok 2017
2.
schvaluje
finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2017 a rozpočtové změny roku 2018
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2017 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným finančním vypořádáním
hospodaření SMOl za rok 2017 a se schválenými rozpočtovými změnami roku 2018
vyplývajícími z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2017 dle důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.

10

Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a
rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 9.

11

Zpráva o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předkládat návrhy finančního zajištění provozních potřeb v roce 2019 u jednotek SDH SMOl
v položkovém členění a výši úrovně roku 2018 s nárůstem ve vztahu k růstu cen a dalších
cenových vlivů
T:
září 2018
O:
vedoucí odboru ochrany
3.
ukládá
předložit zprávu o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města
Olomouce za rok 2018
T:
únor 2019
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10.

12

Pojištění odpovědnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů
statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření pojistných smluv dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
podepsat smlouvy o pojištění odpovědnosti
T:
20. 2. 2018
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 11.

13

Bytové záležitosti

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

17

2.
schvaluje
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
XXXXX, XXXXXá, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Na Trati 82, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, U Letiště 6, Olomouc
XXXXX, U Letiště 8, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 9, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, Topolová 2, Olomouc
XXXXX, Topolová 2, Olomouc
XXXXX Topolová 4, Olomouc
XXXXX, Topolová 4, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc
XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérové byty:
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
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XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, XXXXX, Peškova 1, Olomouc – bezbariérový byt
c) na 1 rok s nájemci:
Charita Olomouc, U Letiště 4, Olomouc
XXXXX, Školní 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – na 3 měsíce

dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d)
2. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc, zastoupený opatrovníkem SmOl.
XXXXX, XXXXX, Synkova 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2a, b, c)
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3.
revokuje
usnesení Rady města Olomouce ze dne 18.12.2017 ve věci prodloužení nájemní smlouvy
XXXXX na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 2b)
usnesení Rady města Olomouce ze dne 18.12.2017 ve věci prodloužení nájemní smlouvy
XXXXX, XXXXX na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 2c)
4.
bere na vědomí
vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady v období 7-12/2017 dle důvodové zprávy
bod 3)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

14

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, s paní XXXXX (zastoupenou opatrovníkem
XXXXX), XXXXX a XXXXX dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

15

Karty typu D

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

16

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
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Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.

17

Konkurzní řízení a hodnocení ředitelů PO - škol v roce 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem na vyhlášení konkurzních řízení a periodického hodnocení práce ředitelů škol
dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Radě města Olomouce návrh na vyhlášení konkurzních řízení a na periodické
hodnocení práce ředitelů škol
T:
20. 2. 2018
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

18

Program prevence kriminality na rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2018 dle příloh č. 1, č. 2 a
upravené přílohy č. 3 důvodové zprávy
3.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrh Programu prevence kriminality
města Olomouce na rok 2018
T:
zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
4.
ukládá
podat žádost o poskytnutí dotace na Program prevence kriminality města Olomouce na rok
2018 v termínu do 15. 2. 2018
T:
20. 2. 2018
O:
vedoucí odboru sociálních služeb
5.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl včetně rozpočtových změn u žádostí do 50 000 Kč,
dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
6.
souhlasí
s poskytnutím dotací z rozpočtu SMOl včetně rozpočtových změn u žádostí nad 50 000 Kč,
dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
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7.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí dotací z rozpočtu
SMOl u projektů-žádostí nad 50 000 Kč
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
8.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací dle důvodové zprávy a v souladu s Vnitřním předpisem
o poskytování dotací z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 4
T:
březen 2018
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Obec přátelská rodině a seniorům - smlouvy o výpůjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh smluv o výpůjčce, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
uzavřít smlouvy o výpůjčce vybavení, dle důvodové zprávy
T:
6. 2. 2018
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

20

Příprava lokalit dětských hřišť a sportovišť na rok 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přípravu dětských hřišť a sportovišť v lokalitách A 12, A 15, A 16, B 3, A 2
3.
ukládá
odboru koncepce a rozvoje pořídit studie pro vybrané lokality A 12, A 15, A 16, B 3, A 2
T:
říjen 2018
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4.
ukládá
odboru investic nárokovat vybrané lokality dětských hřišť a sportovišť do rozpočtu města a
následně je realizovat v roce 2019
T:
červen 2019
O:
vedoucí odboru investic
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Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 19.

21

Dodatek č. 15 - 2018 ke Smlouvě k zajištění péče o parky,
rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci mezi
Statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora
Olomouc, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 15 - 2018
3.
ukládá
podepsat Dodatek č. 15 - 2018
T:
6. 2. 2018
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 20.

22

projekt Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální
investice Olomoucké aglomerace II

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním žádosti o podporu pro projekt Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální
investice Olomoucké aglomerace II v rámci výzvy č.3 OPTP 2014-2020 k předkládání
žádostí o podporu strategií územních investic
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

23

Harmonogram výzev ITI OA na rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
harmonogram výzev ITI OA na rok 2018
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

23

24

Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 26 a 27

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvu č. 26 Školící střediska
3.
schvaluje
výzvu č. 27 Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

25

Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Zprávu o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2017
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

26

Hřbitovy města Olomouce - stanovení cen dřevní hmoty

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
cenu při prodeji dřevní hmoty pro příspěvkovou organizaci Hřbitovy města Olomouce
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:
6. 2. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

24

27

Moravská filharmonie Olomouc - mimořádná kontrola
hospodaření

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
mimořádnou kontrolu hospodaření u příspěvkové organizace Moravské filharmonie Olomouc
za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
3.
ukládá
odboru interního auditu a kontroly provést mimořádnou kontrolu hospodaření v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole u Moravské filharmonie Olomouc
T:
6. 2. 2018
O:
vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

28

Petice za zrušení povolení k přepravě stavebního materiálu a
strojů na sídlišti Lazce.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 28.

29

Organizační záležitosti - Sazebník úhrad nákladů za
poskytování informací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací s účinností od 1.2.2018 dle přílohy č.1
důvodové zprávy
3.
ukládá
ihned seznámit se sazebníkem všechny vedoucí odborů a ředitele MPO
T:
6. 2. 2018
O:
vedoucí právního odboru
4.
ukládá
zveřejnit sazebník ve svém sídle a ve všech úřadovnách na přístupném místě
T:
6. 2. 2018
O:
vedoucí odboru kancelář tajemníka, ředitel Městské policie Olomouc

25

Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.

30

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
zastupováním vedoucího odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Olomouce
v plném rozsahu Ing. Jaroslava Hornunga s účinností od 1. 2. 2018 do doby nástupu nového
vedoucího odboru z výběrového řízení
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.1.

31

Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o postupu při
uplatnění DPH"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Vnitřní předpis o postupu při uplatnění DPH" dle předložené důvodové zprávy s účinností
od 1. 2. 2018
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.2.

32

Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Vnitřního předpisu o
cestovních náhradách statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 5 "Vnitřního předpisu o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2018
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.3.

33

Změny v odborné komisi

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
odvolává
dle návrhu UPOL z Komise pro vnější vztahy paní prof. MUDr. Ivanu Obornou, Ph.D.
3.
jmenuje
dle návrhu UPOL do Komise pro vnější vztahy pana doc. Mgr. Martina Kudláčka, PhD.
4.
ukládá
informovat předsedu, tajemníka a dotčené členy komise o provedených změnách
T:
6. 2. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

34

Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 4/2016 - SK Sigma
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
uděluje
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., Legionářská 1165/12, 779 00 Olomouc, IČ: 61974633
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
a žebrání na veřejných prostranstvích na fotbalových utkáních "HET Liga, MOL Cup, Repre
U17" ve dnech 18.2.2018, 3.3.2018, 17.3.2018, 21.3.2018, 24.3.2018, 27.3.2018, 7.4.2018,
21.4.2018, 5.5.2018, 26.5.2018 od 12:00 do 23:00 hodin
3.
ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc
T:
6. 2. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

35

Zahraniční studijní cesta SHS ČMS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s účastí na zahraniční studijní cestě SHS ČMS dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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36

Protipovodňová opatření II. B etapa (ORG 6487) – související
investice v roce 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem zadání prací na rok 2018 přímým zadáním dle bodu B) důvodové zprávy a
se zajištěním finančních prostředků dle bodu B) 4 důvodové zprávy.
3.
ukládá
odboru investic zadat stavební práce roku 2018 dle bodu B) důvodové zprávy
T:
20. 2. 2018
O:
vedoucí odboru investic
4.
ukládá
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic zajistit rozpočtovou změnu
na vykrytí finančních prostředků dle bodu B4) důvodové zprávy
T:
6. 2. 2018
O:
vedoucí ekonomického odboru
5.
souhlasí
s realizací mostu ve variantě TMS bodu C1) důvodové zprávy
6.
souhlasí
s přímým zadáním zpracování projektové dokumentace dle bodu C2) důvodové zprávy
7.
ukládá
odboru investic zadat zpracování projektové dokumentace dle bodu C) důvodové zprávy
T:
20. 2. 2018
O:
vedoucí odboru investic
8.
ukládá
OSMK ve spolupráci s OKR předložit na příští jednání RMO návrh zajištění dopravního
napojení provizorního mostu.
T:
6. 2. 2018
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
9.
ukládá
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic zajistit rozpočtové změny na vykrytí
finančních prostředků dle bodu C) důvodové zprávy
T:
6. 2. 2018
O:
vedoucí ekonomického odboru
10.
ukládá
odboru ochrany zpracovat žádost o nájem mostního provizoria z pohotovostních zásob
Správy státních hmotných rezerv dle důvodové zprávy
T:
6. 2. 2018
O:
vedoucí odboru ochrany
11.
pověřuje
primátora podpisem žádosti o nájem mostního provizoria z pohotovostních zásob Správy
státních hmotných rezerv
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12.
ukládá
odboru ochrany předložit návrh nájemní smlouvy ke schválení RMO
T:
20. 2. 2018
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 34.

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v.r.
náměstek primátora
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