USNESENÍ
z 112. schůze Rady města Olomouce, konané dne 6. 2. 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)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 6. 2. 2018 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č.
515/4, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc.
č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti Dopravní
podnik města Olomouce, a.s. za kupní cenu ve výši 1.635.890,- Kč. Součástí předmětné
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5511/185835 na společných částech předmětné
nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 529 ostatní plocha o celkové výměře 14 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX ve věci koupě id. podílu o velikosti 1/4 pozemku parc. č. 607/19 zahrada
o výměře 406 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 607/19 zahrada o výměře 406 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve spoluvlastnictví statutárního města Olomouce (ideální 3/4) a paní XXXXX
(ideální 1/4) dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
5.
schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek o celkové výměře 591

m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc. Výměry předmětných částí pozemku budou
upřesněny až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
6.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 132/1 ostatní plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
7.
schvaluje
záměr prodat části pozemků parc. č. 90/45 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/68 ostatní
plocha) o výměře 34 m2, parc. č. 90/34 ostatní plocha (dle GP parc. č. 90/67 ostatní plocha)
o výměře 152 m2, parc. č. 94/91 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/131 ostatní plocha)
o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/132 ostatní plocha)
o výměře 2332 m2, parc. č. 145/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 145/4 ostatní plocha)
o výměře 4 m2, parc. č. 94/12 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/133 ostatní plocha)
o výměře 750 m2, parc. č. 94/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/134 ostatní plocha)
o výměře 17 m2, parc. č. 94/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/138 ostatní plocha)
o výměře 2764 m2, parc. č. 94/96 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/96 ostatní plocha)
o výměře 6636 m2, parc. č. 94/58 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/135 ostatní plocha)
o výměře 108 m2, parc. č. 94/78 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/141 ostatní plocha)
o výměře 1 m2, parc. č. 94/84 ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 94/145 ostatní plocha
o výměře 447 m2 a parc. č. 94/146 ostatní plocha o výměře 174 m2) o celkové výměře 621
m2, parc. č. 124/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/46 ostatní plocha) o výměře 628 m2,
parc. č. 94/40 ostatní plocha (dle GP parc. č. 94/148 ostatní plocha) o výměře 2188 m2,
parc. č. 123/15 ostatní plocha (dle GP parc. č. 123/19 ostatní plocha) o výměře 5 m2, parc.
č. 93/27 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/172 ostatní plocha) o výměře 1087 m2 a parc. č.
93/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 93/171 ostatní plocha) o výměře 183 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4 ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 72/13
ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 72/15 ostatní plocha o výměře 15 m2) o celkové
výměře 19 m2 a parc. č. 72/8 ostatní plocha (dle GP pozemky parc. č. 72/16 ostatní plocha
o výměře 26 m2 a parc. č. 72/18 ostatní plocha o výměře 13 m2) o celkové výměře 39 m2,
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 959/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.
959/52 ostatní plocha) o výměře 3615 m2, parc. č. 1110/2 ostatní plocha (dle GP parc. č.
1110/5 ostatní plocha) o výměře 267 m2, parc. č. 624/1 ostatní plocha (dle GP parc. č.
624/48 ostatní plocha) o výměře 1 m2, parc. č. 962/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/4
ostatní plocha) o výměře 43 m2, parc. č. 964 ostatní plocha (dle GP parc. č. 964/4 ostatní
plocha) o výměře 1189 m2 a parc. č. 967 ostatní plocha (dle GP parc. č. 967/4 ostatní
plocha) o výměře 233 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro státní podnik
Povodí Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
8.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 841/12 ostatní plocha, parc. č. 841/93 ostatní plocha a část
pozemku parc. č. 841/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 841/167 ostatní plocha) o výměře 1
588 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
9.
schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 978/8 zahrada a parc. č. 978/2 ostatní plocha, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc včetně kanalizační přípojky s šachtou, uložené na pozemcích
parc. č. 978/2 a parc. č. 1036/1, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
formou veřejné elektronické aukce za minimální kupní cenu ve výši 2 265 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.5.
10.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
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11.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 151 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
12.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO dne 19. 12. 2017 bod programu č. 3, bod č. 2.20. důvodové zprávy ve věci
schválení prodeje části pozemku parc. č. 555/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 555/27
ostatní plocha) o výměře 48 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
do podílového spoluvlastnictví paní XXXXX a pana XXXXX, a to ideální podíl o velikosti 1/2
shora uvedeného pozemku paní XXXXX za kupní cenu ve výši 41.700,- a ideální podíl
o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku panu XXXXX za kupní cenu ve výši 41.700,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
13.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 555/21 ostatní plocha (dle GP parc. č. 555/30 ostatní
plocha) o výměře 51 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.7.
14.
schvaluje
záměr směnit část pozemku parc. č. 267 zahrada (dle GP parc. č. 267/4 ostatní plocha)
o výměře 28 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti DELTA servis, s.r.o.
za část pozemku parc. č. 246 ostatní plocha (dle GP parc. č. 246/2 ostatní plocha) o výměře
234 m2 a pozemek parc. č. 292/1 zahrada o výměře 122 m2, vše v k. ú. Lazce, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
15.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 122 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
16.
schvaluje
konkrétní znění záměru pronajmout část prostoru sloužícího podnikání – část 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. st. 2150/3, vše zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, formou nabídky v obálce s následnou
aukcí, včetně postupu výběru nájemce, kdy minimální výše nájemného činí 50 000,- Kč bez
DPH/rok a minimální výše příhozu činí 2 000,- Kč bez DPH/rok, dle důvodové zprávy bod č.
2.10.
17.
schvaluje
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 36,19 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, bydlení, ul.
Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
18.
schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 5 o výměře 21,50 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. 2.12.
19.
schvaluje
záměr pronajmout prostor - parkovací místo č. 10 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy č. p.
484, obč. vyb, ul. Peškova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. č. st. 861 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
20.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Oprava ul. Dobnerova“ na pozemku parc. č. 590/7
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Billa Reality spol.
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s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
21.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 5. 2017, bod programu 2, bod důvodové zprávy 3.18. ve věci
schválení nájmu prodejního stánku ve vlastnictví statutárního města Olomouce, umístěného
na části pozemku parc. č. 451/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, konkrétně pak na stavbě, která je součástí tohoto pozemku, ve vlastnictví
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. paní XXXXX se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod
č. 3.2.
22.
schvaluje
nájem prodejního stánku ve vlastnictví statutárního města Olomouce, umístěného na části
pozemku parc. č. 451/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
konkrétně pak na stavbě, která je součástí tohoto pozemku, ve vlastnictví společnosti SK
Sigma Olomouc, a.s. společnosti Zdravá pecka s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 3.2.
23.
revokuje
usnesení RMO ze dne 18. 4. 2017, bod programu č. 2, bod č. 3.6. důvodové zprávy ve věci
schválení poskytnutí jako výpůjčky stavby „Božích muk“ nacházející se na pozemku parc. č.
87/5 trvalý travní porost v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům XXXXX se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
24.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018 bod č. 2, část 34, ve věci udělení, za vlastníka pozemku
parc. č. st. 1969 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
souhlasu 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.
3.4.
25.
uděluje
za vlastníka pozemku parc. č. st. 1696 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. 1696, 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.
3.4.
26.
schvaluje
poskytnutí jednorázové slevy z nájemného ve výši 4 000,- Kč za prostory sloužící podnikání
o celkové výměře 46,00 m2 v 1. NP budovy č.p. 321, bydlení, Ztracená č.o. 3, která je
součástí pozemku parc. č. st. 269, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
27.
trvá
na uzavření nájemní smlouvy s XXXXX na prostory sloužící podnikání o celkové výměře
64,10 m2 v 1. NP budovy č.p. 192, obč. vyb., Dolní náměstí č.o. 8-9, která je součástí
pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
dle rozhodnutí RMO ze dne 21.11.2017 a dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
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28.
revokuje
usnesení ze dne 26.9.2017 ve věci schváleného nájmu části společných prostor (část
střechy a podkrovních prostor o výměře 12 m2) budovy č. p. 67, bydlení, ul. Jilemnického č.
o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc, společnosti Vodafone Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 3.7.
29.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2016, bod programu 3, bod 2.3. důvodové zprávy ve věci
schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 168/16 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 168/29 ostatní plocha) o výměře 3 532 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na které se
nachází stavby ve vlastnictví nabyvatele – zejména stezka pro chodce a cyklisty, chodník,
veřejné osvětlení a vodovod, a stavby jiného vlastníka – zejména plynovod, horkovod,
podzemní kabelové vedení VN, NN a optické kabelové vedení, které nejsou součástí
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
30.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 168/16 ostatní plocha (dle GP parc. č. 168/29
ostatní plocha) o výměře 3 532 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR –
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č.
4.1.
31.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemků parc. č. 1321/1 ostatní plocha a parc. č. 1330 ostatní plocha, oba v k. ú.
Lošov, obec Olomouc ze společného jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního
města Olomouce za kupní cenu ve výši 429 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
32.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemcích parc. č. 1321/1 ostatní plocha a parc. č. 1330 ostatní
plocha, oba v k. ú. Lošov, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí MMOl dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
33.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem pana XXXXX, pana XXXXX, XXXXX, pana XXXXX a manželů XXXXX o prodej
pozemků parc. č. 518/1 a parc. č. 521, oba zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
34.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání pozemků parc. č. 518/1 a parc. č. 521, oba zahrada v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc do vyřešení soudních sporů dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
35.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 518/1 zahrada v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
36.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 235/23 ostatní plocha o výměře
12,5 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
37.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti družstva Zemědělské družstvo Slavonín o prodej pozemků parc. č. 45/14 zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 1117/2 zastavěná plocha a a parc. č. 1117/3 zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
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38.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada (dle GP parc. č. 784/9 zahrada) o výměře 1 m2
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů
za kupní cenu ve výši 2 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
39.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 626/1 ostatní plocha a pozemku parc. č. 626/3 ostatní plocha, oba
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 103 025,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
40.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 1029/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1029/36 ostatní
plocha) o výměře 25 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši
42.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
41.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části 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 panu XXXXX za kupní cenu
ve výši 49.840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
42.
schvaluje
navýšení nájemného a pachtovného o inflační koeficient 2,5 % u nemovitého majetku
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
43.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na plynovod DN 160 a plynovodní přípojku DN 25 na pozemcích
parc. č. 1963/1, parc. č. 1673/1, vše ostatní plocha, parc. č. 1674/5 a parc. č. 1672/4, vše
orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností GasNet s.r.o.
za kupní cenu ve výši 44.190,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
44.
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IM/BDS/000294/2017/Hrb
s manžely XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
45.
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/3/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností
EUROGEMA CZ, a.s. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
46.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. OMAJIM/BKS/001634/2015/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností TAF - CZ s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
47.
schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy na stavby komunikace, chodníků, veřejného osvětlení,
vodovodu a kanalizace se společností STAFOS - REAL, s.r.o. jako budoucím prodávajícím,
dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
48.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu DN 90 na pozemcích parc. č. 954/8, parc. č.
954/10 a parc. č. 1114/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manžely
XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
49.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 954/8 ostatní
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plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 5.8.
50.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavbu kanalizace DN 250 na pozemcích parc. č. 430/5
a parc. č. 430/2, vše ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc, s XXXXX jako dárcem, dle
důvodové zprávy bod č. 5.9.
51.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 430/2
ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc a parc. č. 430/5 ostatní plocha v k. ú. Lošov,
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
52.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN 250 na pozemcích
parc. č. 1123/1 a parc. č. 1123/2, vše ostatní plocha, parc. č. 545/2 zahrada a parc. č.
533/157 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, se společností TAMPIOL a.s. jako
dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
53.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č.
533/157 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
54.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN 250 vybudované
v rámci stavby „13 RD lokalita Týneček“ mezi společností Štýbnar & Finance s.r.o. a
statutárním městem Olomouc, jako kupujícím, za kupní cenu ve výši 242,- Kč včetně DPH
dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
55.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 251/6 ostatní
plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc a uložení a provozování vodovodu na pozemcích
parc. č. 251/51, parc. č. 251/52, parc. č. 251/53, parc. č. 251/35, vše ostatní plocha v k. ú.
Týneček, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 5.14.
56.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 200 a kanalizace DN 350 se společností Marzio,s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 5.15.
57.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a umístěmí a provozování veřejného
osvětlení na pozemcích parc. č. 98/2 ostatní plocha a parc. č. 98/5 ostatní plocha, vše v k. ú.
Povel, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
č. 5.16.
58.
schvaluje
provedení náhradní výsadby s následnou péčí dle důvodové zprávy statutárním městem
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.17.
59.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o doplnění náležitostí smlouvy týkajícího se nákladů spojených s opravami
vodovodní přípojky uložené pod stavbou umělého povrchu hřiště nacházejícího se
na pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
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bod č. 6.1.
60.
trvá
na svém usnesení ze dne 22. 11. 2016 ve věci schválení zřízení služebnosti uložení a
provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 12/1 a parc. č. 127/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 12/34 orná půda a parc.
č. st. 732 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 567, jiná stavba, vše
v k. ú. Lazce, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
61.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích
parc. č. 116/6 a parc. č. 116/35, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc
ve prospěch státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
62.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 834/1 a parc. č. 834/2 a parc. č. 834/11, vše ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.3.
63.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 834/1 a parc. č. 834/2 a parc. č.
834/11, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
64.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 186/3 orná půda, parc. č. 586 a parc. č. 613/3, vše ostatní plocha, vše v
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
65.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 186/3 orná půda, parc. č. 586 a
parc. č. 613/3, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
66.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1117/1 a parc. č. 1229/23, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
67.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1117/1 a parc. č. 1229/23, vše
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
68.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 116/30 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
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69.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/30 ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.6.
70.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
71.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.7.
72.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 105/18, parc. č. 105/27 a parc. č. 105/24, vše ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.8.
73.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 105/18, parc. č. 105/27 a parc. č.
105/24, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
74.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 69 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
75.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 69 ostatní plocha v k. ú. Droždín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.9.
76.
revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2016 bod programu č. 2, bod č. 6.16. důvodové zprávy,
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
77.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1028/7 a parc. č. 53/16, vše ostatní plocha v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
78.
revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2016 bod programu 2, bod 6.15. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
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provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích
parc. č. 1907/8 vodní plocha a parc. č. 1950/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.11.
79.
revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2016 bod programu 2, bod 6.15. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 1907/8 vodní plocha a parc. č.
1950/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 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 na pozemcích parc. č. 1907/8 vodní plocha a parc. č. 1950/1 ostatní
plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 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 optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 116/124 a parc. č. 104/3, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
82.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 116/124 a parc. č. 104/3, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
83.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/002842/2015/Sul uzavřené dne 17. 3. 2016 se společností MERIT GROUP a.s.,
kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení
rozsahu věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 14. 5. 2018 na 14. 5. 2023 a k
prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 14. 9. 2018
na 14. 9. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
84.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 94/5, parc. č. 94/7, parc. č. 94/12, parc. č. 94/33, parc. č. 94/58, parc. č. 94/91, parc. č.
94/96, parc. č. 124/11 a parc. č. 145/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
85.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 94/5, parc. č. 94/7, parc. č. 94/12, parc. č.
94/33, parc. č. 94/58, parc. č. 94/91, parc. č. 94/96, parc. č. 124/11 a parc. č. 145/1, vše
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
86.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 93/27, parc. č. 93/114, parc. č. 94/5 a parc. č. 123/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
6.14.
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87.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 93/27, parc. č. 93/114, parc. č. 94/5 a parc. č.
123/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
88.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 93/27, parc. č. 93/114, parc. č. 94/5 a parc. č. 123/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
6.14.
89.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 93/27, parc. č. 93/114, parc. č. 94/5 a parc. č.
123/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
90.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 93/22, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha a na mostu na ul. Masarykova
přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
91.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 93/22, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše
ostatní plocha a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č.
139/1 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
92.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 93/22, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha a na mostu na ul. Masarykova
přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
93.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 93/22, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše
ostatní plocha a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č.
139/1 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
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2.
schvaluje
uzavření dohody o narovnání s paní XXXXX v rámci investiční akce „Fond soudružnosti 2.
část – Přeložka Adamovky“, jejímž předmětem je náhrada za bezesmluvní užívání částí
pozemků parc. č. 893/2 a parc. č. 896/3, oba orná půda v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc,
ve vlastnictví paní XXXXX, za období od roku 2013 do roku 2015 za jednorázovou úhradu
ve výši 16.020 Kč,
3.
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti č. OI-IP/INO/002544/2017/Rot ze dne 12. 9. 2017 na pozemku parc.č. 1920/1,
k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem
hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje, IČ: 70960399, jejichž předmětem je
uložení kabelového vedení veřejného osvětlení,
4.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432“ na části
pozemku parc.č. 417/1, trvalý travní porost, k.ú. Lošov, obec Olomouc, ve výměře cca 28 m2
dle situačního zákresu, který je v majetku XXXXX, Svolinského 208/21, Lošov, 779 00
Olomouc na dobu neurčitou a bezúplatně,
5.
schvaluje
právo provést stavbu na části pozemku parc. č. 607/10 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc v rozsahu cca 29 m2 dle situačního nákresu (stavební objekt č. 101)
ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace bezúplatně a na dobu neurčitou,
6.
schvaluje
právo provést stavbu na částech pozemků parc. č. 607/8, parc.č. 607/10, parc.č. 614/26
všechny ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pozemků parc.č. 540/71 a parc.č.
540/56 oba v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle situačního nákresu (stavební objekt PS451 a
PS461) ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace bezúplatně a na dobu neurčitou,
7.
schvaluje
nájem částí pozemků parc.č. 540/56, parc.č. 540/71 oba ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec
Olomouc a pozemků parc.č. 607/8, parc.č. 607/10 oba ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle situačního zákresu (stavební objekt PS461), které jsou ve vlastnictví
Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace na dobu určitou po dobu stavby za nájemné ve výši 300
Kč/bm/den a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích parc.č. 540/56,
parc.č. 540/71 oba ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc a pozemcích parc.č. 607/8,
parc.č. 607/10 oba ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle situačního zákresu
(stavební objekt PS461) ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným
majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace ve prospěch
oprávněného (statutární město Olomouc) spočívající ve strpění uložení optického kabelu
kamerového systému a provádění veškerých oprav a běžné údržby optického kabelu
kamerového systému a strpění vstupu za tímto účelem na služebné pozemky na dobu
neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši stanovené na základě odborného posouzení
soudním znalcem, min. 1000,- Kč bez DPH.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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4

Veřejná zakázka č. 16204 - Dopravní řídící ústředna Olomouc námitka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
odmítá
v souladu s § 245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. námitku stěžovatele proti zadávacím
podmínkám výše uvedené veřejné zakázky z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 17138 - MŠ Rooseveltova - zprovoznění
dvou oddělení - zadání (ORG 5683)

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: 4.1.

6

Veřejná zakázka č. 18024 - Stavební úprava prostor ZŠ
Přichystalova 20, Olomouc pro dočasné přestěhování MŠ
Rooseveltova 101, Olomouc - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli.
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.3.

7

Jablonského - přechod pro pěší - podání žádosti KÚOK (ORG
5752)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou DZ
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2.
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci do výzvy vyhlášené Olomouckým krajem na projekt „Jablonského
– přechod pro pěší“
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

8

EIB - revize úrokové sazby

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
pověřit RMO ke schválení nových parametrů v rámci revize úrokové sazby dle bodu č. 3
důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit na zasedání ZMO návrh zmocnit RMO ke schválení nových parametrů v rámci
revize úrokové sazby dle bodu č. 3 důvodové zprávy
T:
zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 7.

9

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod
1a)
b) Polská 57, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b)
c) U Letiště 4, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 3)
d) Černá cesta 15, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 3+1 s XXXXX, XXXXX dle důvodové zprávy
bod 6)
e) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s XXXXX na 3 měsíce dle důvodové
zprávy bod 8)
3.
nevyhovuje
žádosti XXXXX, XXXXX o prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 18, Holická 51, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2)
žádosti XXXXX o přidělení bytu č. 6, Dolní náměstí 47, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
žádosti XXXXX o převedení nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy, byt č. 14, Topolová
4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
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4.
schvaluje
vyplacení finanční částky 25.071,- Kč XXXXX, byt č. 48, I.P.Pavlova 62, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
XXXXX, Topolová 9, Olomouc, byt č. 14
dle důvodové zprávy bod 9)
výpověď z nájmu bytu:
XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc, byt č. 1
dle důvodové zprávy bod 10)
5.
revokuje
usnesení Rady města Olomouce ze dne 21.11.2017 ve věci neprodloužení nájemní smlouvy
XXXXXdle důvodové zprávy bod 8)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

10

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, s paní XXXXX, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Místní akční plán vzdělávání II. pro ORP Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
souhlasí se zpracováním projektu a podáním žádosti o dotaci na MAP II dle důvodové
zprávy
3.
schvaluje
1 funkční místo na odboru školství dle bodu 4. důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit návrh rozpočtové změny k pokrytí mzdových prostředků dle části 3 usnesení
T:
20. 2. 2018
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora, Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice
Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele k přijetí daru
(hrobová zařízení)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím darů dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
T:
20. 2. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

14

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 13.

15

Označení vlastníka

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

16
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Opravy mostů a lávek 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
realizaci oprav mostů a lávek dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.
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Opravy komunikací 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výběr oprav určených k realizaci v r. 2018 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru správy městských komunikací a MHD zajistit v r. 2018 realizaci RMO vybraných
oprav
T:
říjen 2018
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 16.
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Změny jízdních řádů MHD k 1. 3. 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny jízdních řádů MHD k 1. 3. 2018
3.
ukládá
předložit dodatek ke smlouvě s DPMO, a.s.
T:
20. 2. 2018
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.

17

19

Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 - výsledek
konkurzního řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
jmenuje
na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská
Herrmannova 1 uchazečku dle důvodové zprávy s účinností k 1.3.2018

škola

Olomouc,

3.
ukládá
informovat uchazečku o výsledku konkurzního řízení
T:
20. 2. 2018
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

20

Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst
ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
odvolává
ředitele/ředitelky příspěvkových organizací - škol z pracovních míst ředitelů PO - škol k datu
31.7.2018 dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
s požadavky pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
školy Olomouc, tř. Spojenců, Základní školy Olomouc, Hálkova 4 a Mateřské školy Olomouc,
Žižkovo nám. 3 dle příloh důvodové zprávy
4.
schvaluje
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy
Olomouc, tř. Spojenců, Základní školy Olomouc, Hálkova 4 a Mateřské školy Olomouc,
Žižkovo nám. 3 dle příloh důvodové zprávy
5.
jmenuje
konkurzní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Olomouc,
tř. Spojenců, Základní školy Olomouc, Hálkova 4 a Mateřské školy Olomouc, Žižkovo nám. 3
dle bodu A), B) a C) důvodové zprávy
6.
pověřuje
vedoucí odboru školství funkcí tajemnice jednotlivých konkurzních komisí dle důvodové
zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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Hodnocení práce ředitelů škol v roce 2018 - hodnotící komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
seznam ředitelů zařazených do periodického hodnocení práce ředitelů v roce 2018
3.
souhlasí
s výjimkou ve složení hodnotící komise dle důvodové zprávy
4.
jmenuje
hodnotící komisi dle důvodové zprávy
5.
ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T:
20. 2. 2018
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

22

Strategický rámec MAP - investiční záměry

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zařazením investičních záměrů do Strategického rámce MAP do roku 2023 dle části
1) důvodové zprávy a dle příloh důvodové zprávy
3.
schvaluje
studii na výstavbu pavilonu v ZŠ Helsinská dle části 2) důvodové zprávy
4.
schvaluje
studii na rozšíření kapacity MŠ Střední novosadská dle části 2) důvodové zprávy
5.
ukládá
zajistit zpracování projektové dokumentace dle důvodové zprávy
T:
listopad 2018
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

23

Moravské divadlo Olomouc - smlouva o bezúplatném převodu
majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č. OVVI-POPRM/INO/000212/2018/4
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č. OVVI-POPRM/INO/000212/2018/4 pro
příspěvkovou organizaci Moravské divadlo Olomouc dle důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

24

Pozemky v k.ú. Slavonín – dovolání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle varianty A) důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Petice ul. Kožušanská – omezení pohybu vozidel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T:
20. 2. 2018
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Petice protipovodňová opatření II.B etapa - parkování

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T:
20. 2. 2018
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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Parkování – aplikace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozšíření možnosti placení parkovného o mobilní aplikaci dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
přímé zadání zakázky firmě MPLA s.r.o. dle důvodové zprávy
4.
ukládá
aktualizovat Nařízení o placeném parkování v Olomouci
T:
13. 3. 2018
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5.
ukládá
upravit možnost plateb v parkomatech dle závěru důvodové zprávy
T:
13. 3. 2018
O:
ředitel Městské policie Olomouc
6.
ukládá
zajistit úpravu dopravního značení dle důvodové zprávy
T:
13. 3. 2018
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Dopravní studie OKR

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zahájit výběrové řízení na zpracování PD dle upraveného závěru důvodové zprávy
T:
13. 3. 2018
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.

29

Dohoda o spoluužívání vodního vrtu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů Olomouc - Holice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření dohody dle důvodové zprávy
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3.
pověřuje
podepsat dohodu dle důvodové zprávy
T:
13. 3. 2018
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 32.

30

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2000 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce
přísedících Okresního soudu v Olomouci Ludmilu Absolonovou, Ing. Miroslava Bednáře,
Šárku Harazinovou, Evu Hronkovou, Bc. Františka Milera, Věru Pavlíkovou, Evu
Skřivánkovou a Mgr. Zdeňka Šebestíka pro funkční období 2018 - 2022.
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

31

Vzory smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Olomouce dle příloh č. 1 a č. 2 důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.

32

Střednědobý plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a
kontroly

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
střednědobý plán kontrolní činnosti OIAK
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Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 35.

33

Návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený Plán kontrolní činnosti na rok 2018
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 36.

34

Protikorupční strategie - vyhodnocení za rok 2017

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

35

Analýza a hodnocení rizik SMOl za rok 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
provést interní opatření k eliminaci působení rizik zařazených dle Analýzy a hodnocení rizik
SMOl za rok 2017 ve skupině "Aktuálně vysoká úroveň rizik"
T:
červen 2018
O:
vedoucí odborů, ředitelé příspěvkových organizací
3.
ukládá
aktualizovat Analýzu a hodnocení rizik SMOl za rok 2018
T:
únor 2019
O:
vedoucí odborů, ředitelé příspěvkových organizací
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 38.

36

Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
realizovat navrhované nápravné opatření uvedené v části IV.B předložené Zprávy č.32/2017
T:
červen 2018
O:
vedoucí oddělení zprostředkující subjekt ITI
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 39.

37

Kontrola využití dotace u BEACPP4OK o.p.s. na projekt
"Podpora podnikavosti žáků ZŠ a SŠ Olomouckého kraje –
2. ročník"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 40.

38

Kontrola hospodaření s majetkem a s fin. prostředky u ZŠ a MŠ
Olomouc, Řezníčkova 1 v r. 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 41.

39

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření na území města Olomouce Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační číslo 115D312040162
z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 na projekt Studie odtokových poměrů
včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 42.
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40

Pomník Holice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s realizací pomníku v městské části Holice, věnovaného občanům Holice padlým
ve II. světové válce
3.
souhlasí
s oslovením pana Milana Poliána jako zhotovitele pomníku
4.
ukládá
předložit RMO výslednou vizualizaci pomníku a jeho umístění ve vybraném prostoru, včetně
stanoviska KMČ a dotčených odborů MMOl a včetně rozpočtu nákladů na jeho vybudování
T:
květen 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 43.

41

Junák - nepeněžní dar středisku V.Tylšara

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
nepeněžní dar Junáku -středisku V. Tylšara dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
náměstkovi primátora PhDr. Pavlu Urbáškovi podepsat předloženou darovací smlouvu
dle důvodové zprávy
T:
20. 2. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 44.

42

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změny v odboru kancelář primátora a odboru sociálních služeb Magistrátu města
Olomouce dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2018
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3.
ukládá
předložit Radě města Olomouce dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO"
T:
20. 2. 2018
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.

43

Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o
sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" dle
předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2018
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 45.1.

44

Stanovení termínů RMO a ZMO ve 2. čtvrtletí roku 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
termíny konání RMO a ZMO ve 2. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 46.

45

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Jan Grézl, Sylva Grézlová Haryservis II

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s Jan Grézl, Sylva Grézlová - Haryservis II dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat schválený dodatek
T:
13. 3. 2018
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
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Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 47.

46

Souhlas s uzavřením darovací smlouvy pro Fond pomoci
olomouckým dětem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí finančního daru do Fondu pomoci olomouckým dětem dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 48.

47

Organizační změna v pracovní skupině pro udílení cen města

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
jmenuje
tajemníka pracovní skupiny pro udílení cen města
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 49.

48

Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti sportu a
pohybu na období 2018-2024

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh smlouvy o dílo na zhotovení Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory
sportu a pohybu na období 2018-2024 dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy na zhotovení předmětného strategického dokumentu
do seznamu nekrytých požadavků
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 50.

27

49

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
OKR jednat s firmou MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., o možnostech pořízení studie
mimoúrovňového křížení při ul. Václavkova
T:
13. 3. 2018
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 51.

50

Petice za dodržování nočního klidu na sídlišti Nové Sady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
upravený text odpovědi petentům
3.
ukládá
odpovědět petentům
T:
20. 2. 2018
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
4.
ukládá
MPO zintenzivnit hlídkovou činnost v lokalitě Rožňavská a zvýšit tamtéž dohled nad
dodržováním obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání
na veřejném prostranství před prodejnou potravin a v blízkosti dětského hřiště
T:
13. 3. 2018
O:
ředitel Městské policie Olomouc
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 52.

51

Komise pro výběrové řízení na ředitele MDO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
složení výběrové komise na ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc dle
důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 53.
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52

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
řediteli SSZO, a.s., v termínu do konce února 2018 zpracovat variantní způsob řešení
zprovoznění "Malé haly" v areálu zimního stadionu včetně technického popisu, návrhu
harmonogramu a popisu pozitiv a negativ jednotlivých variant
T:
13. 3. 2018
O:
ředitel Správy sportovních zařízení Olomouc, a.s.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 54.

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

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