USNESENÍ
z 113. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20. 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 a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 20. 2. 2018 dle části A) důvodové zpráv
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- vypustit ze sledování dva úkoly s periodickým termínem plnění ročně dle části B) důvodové
zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 21/15 zahrada o výměře 111 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 169 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, na kterém se nachází zejména budova č. p. 837, bydlení, ve vlastnictví kupujících,
do podílového spoluvlastnictví paní XXXXX a pana XXXXX za kupní cenu ve výši
1.503.025,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku paní XXXXX za
kupní cenu ve výši 751.512,50 Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku
panu XXXXX za kupní cenu ve výši 751.512,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o snížení kupní ceny pozemku parc. č. st. 169 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.

4.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o snížení kupní ceny ve výši 10.000,- Kč z již prodaného pozemku parc.
č. 136/81 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 433 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
6.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou s tím, že výměra části pozemku bude upřesněna až
po vyhotovení GP, který na své náklady pořídí paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
7.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 399/37 zahrada o výměře 34 m2 v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 15.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
2.2.
8.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o pacht části pozemku parc. č. 399/37 zahrada o výměře 34 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc na dobu určitou 30 let dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
9.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 399/37 zahrada o výměře 34 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
10.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha o celkové výměře 98 m2 v k.
ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
11.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o snížení kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 136/1 ostat.
pl. (dle GP parc. č. 136/90 ostat. pl.) o výměře 60 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc na 600,Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
12.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu 3, bod 41 důvodové zprávy ve věci
schválení prodeje části pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 136/90 ostat. pl.) o
výměře 60 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX za kupní cenu ve výši 131
200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
13.
revokuje
usnesení RMO ze dne 18. 12. 2017, bod programu 2, bod 2.6 ve věci nevyhovění žádosti
pana XXXXX a paní XXXXX o nájem pozemku parc. č. 181/3 zahrada o výměře 30 m2 v k.
ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
14.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 181/3 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
15.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 116/124 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
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16.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce ze dne 12. 5. 2011, ve znění dodatků č. 1 a č. 2
uzavřenou se spolkem JITRO – sdružení rodičů a přátel postižených dětí, z.s., společností
JITRO Olomouc, o.p.s., společností Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.
a Základní školou a Střední školou CREDO, o.p.s., jejímž předmětem je výpůjčka budovy č.
p. 1176 obč. vyb, která je součástí pozemku parc. č. st. 1965 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 333 m2, budovy č. p. 1161 obč. vyb, která je součástí pozemku parc. č. st. 1967
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 399 m2, budovy č. p. 1175 obč. vyb, která je součástí
pozemku parc. č. st. 1966 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330 m2, včetně všech
součástí a příslušenství, a pozemku parc. č. 346/1 ostatní plocha o výměře 5 305 m2, vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít zejména k
vyjmutí části pozemku parc. č. 346/1 ostatní plocha o výměře 106 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc z předmětu výpůjčky spolku JITRO – sdružení rodičů a přátel postižených
dětí, z.s., společnosti Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o. a Základní a
Střední školy CREDO, o.p.s., dále by mělo dojít ke změně účelu výpůjčky u předmětné části
pozemku, a to ze zázemí k budově č. p. 1176 s pozemkem parc. č. st. 1965 zast. pl. o
výměře 333 m2, budově č. p. 1175 s pozemkem parc. č. 1966 zast. pl. o výměře 330 m2 a
budově č. p. 1161 s pozemkem parc. č. st. 1967 zast. pl. o výměře 399 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc na umístění a užívání přístavby denního stacionáře včetně nájezdové
rampy k budově č. p. 1176 obč. vyb, která je součástí pozemku parc. č. st. 1965 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
17.
schvaluje
záměr pronajmout prostor o výměře 24,50 m2 v 1. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní
náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
18.
schvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. st. 380/1 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 39 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za období od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017 ve výši 2 486,- Kč ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
19.
schvaluje
výpůjčku části 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 se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
20.
schvaluje
výpůjčku částí pozemku parc. č. st. 583 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 10 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Náboženské obce Církve československé
husitské v Olomouci – Hodolanech statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
3.2.
21.
schvaluje
skončení nájmu dle nájemní smlouvy č. maj. 414/96/S ze dne 9. 5. 1996, ve znění dodatku č.
1 ze dne 15. 10. 1997 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc jako nájemcem a paní
XXXXX a panem XXXXX, jako pronajímateli dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
22.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 205/1 ostatní plocha o výměře 37,5 m2 v k. ú. Nový Svět u
Olomouce, obec Olomouc společnosti ZEMAN Váhy s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
23.
schvaluje
nájem pozemků parc. č. st. 24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m2, parc. č. 865/1
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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
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 3.5.
24.
schvaluje
stanovení poměrné části výnosu z předmětu pachtu za rok 2017 v souladu s čl. III. pachtovní
smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatků č. 1 až
č. 8 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. ve výši 15.000.000,- Kč bez DPH
dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
25.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002368/2015/Plh ze dne 4. 11. 2015,
uzavřenou s paní XXXXX, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 265/7 orná
půda o výměře 434 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spočívající zejména v
udělení souhlasu umístit na předmět pachtu dočasné stavby a přívěs za auto dle důvodové
zprávy bod č. 3.7.
26.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016, ve
znění dodatku č. 1 uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín spočívající ve vyjmutí
části pozemku parc. č. 812/33 orná půda o výměře 2 826 m2 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. 3.8.
27.
schvaluje
pacht prostoru sloužícího 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, panu XXXXX a
paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
28.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 21. 7. 2015 a Smlouvy o nájmu
pozemku ze dne 30. 4. 2013 ve znění dodatku, uzavřených 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,
spočívající ve změně subjektu na straně nájemce z pana XXXXX na společnost kolokau
trading s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
29.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 30. 4. 2015 uzavřené 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, spočívající ve
změně subjektu na straně nájemce z paní XXXXX na společnost kolokau trading s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.11.
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30.
schvaluje
poskytnutí slevy z nájemného ve výši 44 609,- Kč za období 17.2.2018 až 9.4.2018 za
prostory sloužící podnikání o celkové výměře 209,00 m2 v 1. NP budovy č.p. 322, bydlení,
Horní náměstí č.o. 11, která je součástí pozemku parc. č. st. 270, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
31.
souhlasí
s umístěním zahradního přístřešku na části pozemku parc.č. 21/14, zahrada, o celkové
výměře 645 m2, v k.ú. Lazce, obec Olomouc, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
32.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemku parc. č. 140/79 ostatní plocha o výměře 106 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního
města Olomouce se zdůvodněním veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
33.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2017 bod programu č. 4., bod. č. 2.1. důvodové zprávy ve věci
schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 140/79 ostatní plocha o výměře 106 m2 v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouc se zdůvodněním veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod č.
4.1.
34.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku
parc. č. 140/79 ostatní plocha o výměře 106 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
č. 4.1.
35.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 324/107 orná půda a části 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 se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
36.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části 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, s tím, že společnost DELTA servis, s.r.o. uhradí
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 367 600,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.3.
37.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 246
ostatní plocha (dle GP parc. č. 246/1 ostatní plocha) v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
38.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky splaškové kanalizace na pozemku parc. č.
246 ostatní plocha (dle GP služebnost „A“) v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
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39.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky vodovodu na pozemku parc. č. 246
ostatní plocha (dle GP služebnost „B“) v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
40.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/45//2011/Hr ze dne 1. 4. 2013 uzavřenou se
společností DELTA servis, s.r.o., jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 246
ostatní plocha o výměře 148 m2 za účelem vybudování a užívání parkovacích stání a části
pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 145 m2 za účelem vybudování a užívání
pojízdného chodníku, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, spočívající ve zúžení předmětu
nájmu o část pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc pronajaté za účelem vybudování a užívání pojízdného chodníku dle důvodové
zprávy bod č. 4.3.
41.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 132/1 ostatní plocha o
výměře 334 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se společností Office Park Šantovka
s.r.o. dle upravené důvodové zprávy bod č. 4.4.
42.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na části pozemku parc. č. 132/1 ostatní
plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního
města Olomouce dle upravené důvodové zprávy bod č. 4.4.
43.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace
na části pozemku parc. č. 132/1 ostatní plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle upravené důvodové zprávy
bod č. 4.4.
44.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním staveb části chodníků u severního
vstupu, části zastřešení zásobovacího dvora, části areálového osvětlení sever, části budovy
GALERIE ŠANTOVKA 2 a části zastřešení vjezdové a výjezdové rampy do zásobovacího
dvora, na části pozemku parc. č. 132/1 ostatní plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc se společností Office Park Šantovka s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
4.4.
45.
schvaluje
návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
46.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 62 m2
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 200 - 300,- Kč/m2 dle důvodové
zprávy bod č. 4.5.
47.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků 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 manželům XXXXX do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 765 832,-Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č.
4.6.
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48.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 841/12
ostatní plocha, č. 841/94 ostatní plocha a parc. č. 841/5 ostatní plocha (dle GP parc. č.
841/167 ostatní plocha), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
49.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění dopravního značení na pozemku parc. č. 841/12 ostatní plocha
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.6.
50.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu uzavřené dne 12. 8. 1992 s manželi XXXXX ve znění
dodatků č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 841/5 ostatní plocha, parc.
č. 841/12 ostatní plocha a parc. č. 841/93 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, dohodou dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
51.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí 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. za kupní cenu ve výši 21 326 320,- Kč se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
52.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 105/77 ostatní plocha a pozemku parc. č. 274 zahrada včetně
zpevněného povrchu betonovými panely, dlažbou a živicí, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 925 560,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.8.
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53.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 784/8 zahrada (dle GP parc. č. 784/12 zahrada) o výměře 621
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paníXXXXX za kupní cenu ve výši 1 304 100,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.9.
54.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 29/3 zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX do
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 132 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.10.
55.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části 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 panu XXXXX za kupní cenu ve výši
139 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
56.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 23 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 23/1 trvalý travní porost)
o výměře 30 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 39.900,Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
57.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 23 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 23/2 trvalý travní porost)
o výměře 8 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti GAMA development s.r.o. za kupní
cenu ve výši 13.900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
58.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části 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 do podílového spoluvlastnictví
paní XXXXX a pana XXXXX za kupní cenu celkem 88.150,- Kč, a to ideální podíl o velikosti
1/2 shora uvedeného pozemku paní XXXXX za kupní cenu ve výši 44.075,- a ideální podíl o
velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku panu XXXXXza kupní cenu ve výši 44.075,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.14.
59.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části 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 manželům XXXXX do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 9.840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
60.
schvaluje
zřízení služebnosti užívání části pozemku parc. č. 971/2 zahrada (dle GP parc. č. 971/3
zahrada) o výměře 162 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc za účelem zajištění přístupu k části
zděného oplocení na pozemku parc. č. 970/1 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
61.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 971/2 zahrada (dle GP parc. č. 971/3 zahrada) o výměře 162
m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 253 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.16.
62.
schvaluje
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 30. 1. 2013 uzavřené s Honebním
společenstvem Cholina spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 492/13 orná půda v k. ú.
Cholina, obec Cholina z předmětu této dohody dle důvodové zprávy bod č. 4.17.
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63.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 492/13 orná půda v k. ú. Cholina, obec Cholina družstvu
Zemědělské družstvo Senice na Hané za kupní cenu ve výši 582.662,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.17.
64.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 456/2 zahrada v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům XXXXX do
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 63.509,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.18.
65.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části 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 manželům XXXXX do společného
jmění manželů za kupní cenu ve výši 29 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.19.
66.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 180/3 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do podílového
spoluvlastnictví pana XXXXX a manželů XXXXX do společného jmění manželů za kupní
cenu ve výši 44 400,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku panu
XXXXX za kupní cenu 22 200,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedeného pozemku
manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu 22 200,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.20.
67.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 12. 6. 2017, bod programu č. 3, bod 2.26 důvodové zprávy ve věci
schválení podepsání prohlášení vlastníků o geometrickém a polohovém určení pozemků
parc. č. 803/3 orná půda, parc. č. 803/5 zahrada a parc. č. 803/2 orná půda, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, a pozemku parc. č.
803/8 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví pana XXXXX dle důvodové
zprávy bod č. 5.1.
68.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
podepsání prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků parc. č. 803/2 orná
půda, parc. č. 803/3 orná půda, parc. č. 803/5 zahrada a parc. č. 1147 ostatní plocha, vše v
k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, pozemku parc. č.
803/8 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví pana XXXXX, a pozemku
parc. č. 803/4 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví paní XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
69.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Olomouc a panem XXXXX dle
přílohy č. 6 důvodové zprávy bod č. 5.1.
70.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby jednotné kanalizace, veřejného
osvětlení, komunikace včetně dešťové kanalizace, chodníků a parkovacích stání na
pozemcích parc. č. st. 431, parc. č. st. 432, parc. č. st. 433, parc. č. st. 434, parc. č. st. 435,
parc. č. st. 436, parc. č. st. 437, parc. č. st. 438, parc. č. st. 439 a parc. č. st. 440, vše
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 343/2, parc. č. 344, parc. č. 346/3, parc. č. 346/4, parc.
č. 432/12, parc. č. 453/5, parc. č. 527/3 a parc. č. 527/5, vše ostatní plocha, vše v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc, se společností Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
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71.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací stavbu kanalizace
DN 250 se společností Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 5.3.
72.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č.
346/3, parc. č. 453/5 a parc. č. 432/12, vše ostatní plocha, a na pozemcích parc. č. st. 431
zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e., garáž, parc. č. st. 433
zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e., garáž, parc. č. st. 434
zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e., garáž, parc. č. st. 435
zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e., garáž, a parc. č. st. 436
zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e., garáž, vše v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc, ve prospěch společnosti Waldorfská základní škola a mateřská škola
Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
73.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 346/3, parc. č. 453/5 a parc. č. 432/12, vše
ostatní plocha, a na pozemcích parc. č. st. 431 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku
stojí stavba bez č.p./č.e., garáž, parc. č. st. 433 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku
stojí stavba bez č.p./č.e., garáž, parc. č. st. 434 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku
stojí stavba bez č.p./č.e., garáž, parc. č. st. 435 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku
stojí stavba bez č.p./č.e., garáž, a parc. č. st. 436 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku
stojí stavba bez č.p./č.e., garáž, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve prospěch společnosti
Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
74.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 346/17 díl ,,a“ ostatní plocha) o výměře 1 532 m2, a na části pozemku parc. č. 346/4
ostatní plocha (dle GP parc. č. 346/17 díl ,,b“ ostatní plocha) o výměře 4 040 m2, vše v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Hejčín, obec Olomouc, jehož součástí je stavba č. p. 352, obč. vyb. dle důvodové
zprávy bod č. 5.5.
75.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na části
pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 346/17 díl ,,a“ ostatní plocha) o
výměře 1 532 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 179/3
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, jehož součástí je stavba č. p. 352,
obč. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
76.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na části
pozemku parc. č. 346/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 346/17 díl ,,b“ ostatní plocha) o
výměře 4 040 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 179/3
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, jehož součástí je stavba č. p. 352,
obč. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
77.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s umístěním staveb opěrné zdi, vyrovnávacího
schodiště a dlážděné plochy na částech pozemků parc. č. st. 435 zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č. st. 438 zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. st. 440 zastavěná plocha a
nádvoří, o celkové výměře 35 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, společnosti Waldorfská
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základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. v rámci akce ,,Projekt areálu waldorfské
školy“ dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
78.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování vodního díla – odvodu dešťových vod, a uložení
a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 812/30
orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti STAFOS - REAL, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
79.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování vodního
díla - odvodu dešťových vod, a uložení a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní
přípojky na pozemku parc. č. 812/30 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
80.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č.
894/96 a parc. č. 1470/1, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
81.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 894/96 a parc. č. 1470/1, vše ostatní plocha v
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.2.
82.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 94/33 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch Univerzity
Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
83.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 94/33 ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch Univerzity Palackého v Olomouci dle důvodové
zprávy bod č. 6.3.
84.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 452/2 a parc. č. 1116/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice a parc. č. 39/24 a parc. č.
117/2, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
85.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 452/2 a parc. č. 1116/1, vše ostatní plocha v
k. ú. Nová Ulice a parc. č. 39/24 a parc. č. 117/2, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
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
zřízení budoucího věcného břemene na pozemcích parc.č. 800/2, ostatní plocha, k.ú. Nová
Ulice a parc.č. 1231/1, ostatní plocha, k.ú. Slavonín, oba obec Olomouc, které jsou ve
vlastnictví statutárního města Olomouc, jakožto budoucího povinného, ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, jakožto budoucího oprávněného, spočívající v
povinnosti strpět zřízení a provozování budoucího plynárenského zařízení, vstup a vjezd na
budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v rozsahu dle situačního zákresu a za
jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč + DPH,
3.
schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc. č. 303, parc. č. 305, parc. č.
306, parc. č. 309/7, vše ostatní plocha, v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce, jakožto povinného, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., jakožto oprávněného, spočívající v uložení a provozování podzemního kabelového
vedení elektrické energie na předmětných pozemcích, včetně práva vstupu a vjezdu na
předmětné pozemky v souvislosti s vybudováním, provozováním, údržbou, opravou, úpravou
a odstraněním podzemního kabelového vedení elektrické energie, v rozsahu dle GP č. 1375456/2016, na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH,
4.
schvaluje
právo provést stavbu, nájem a zřízení budoucí služebnosti na pozemku parc.č. 1232/9 ost.
plocha k.ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem
hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace za podmínek dle
důvodové zprávy,
5.
schvaluje
nájem pozemků parc.č. 1920/1 a parc.č. 1921/1 oba ost. plocha v k.ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace v rámci stavby „Holice – Nový Svět,
Průmyslová zóna Šlechtitelů – cyklostezka“ dle situačního nákresu na dobu určitou od
protokolárního předání do protokolárního převzetí stavby, maximálně však na dobu jednoho
roku za nájemné ve výši 40 Kč/m²/1den, min. však 300 Kč,
6.
schvaluje
právo provést stavbu „Střední Novosadská, U dětského domova – propojení cyklostezka“ dle
situačního nákresu na pozemku parc.č. 601/1 ost. plocha k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace na dobu neurčitou a bezúplatně,
7.
doporučuje
ZMO schválit směnu části pozemku parc. č. 1695/8 ostatní plocha o výměře 49 m2 (dle GP
díl „b“) v k.ú. Holice obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část
pozemku parc. č. 1694/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 (dle GP díl „a“) v k.ú. Holice, obec
Olomouc ve společném jmění manželů XXXXX s cenovým doplatkem manželů XXXXX ve
výši 6.000 Kč,
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8.
doporučuje
ZMO schválit vzájemný bezúplatný převod 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,
9.
doporučuje
ZMO schválit darování pozemku parc.č. 2002/24 ostatní plocha v k.ú. Lošov, obec Olomouc
dle geometrického plánu č. 687-215/2017 o výměře 2 m2 ve vlastnictví Olomouckého kraje,
náležící do práva hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního
města Olomouce,
10.
doporučuje
ZMO schválit darování pozemku parc.č. 775/8 ostatní plocha v k.ú. Chomoutov, obec
Olomouc dle geometrického plánu č. 634-547/2017 o výměře 25 m2 ve vlastnictví
Olomouckého kraje, náležící do práva hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do
vlastnictví statutárního města Olomouce,
11.
doporučuje
ZMO schválit směnu částí pozemků parc. č. 532/2 ost. plocha o výměře 207 m2 (dle GP
parc. č. 532/15) a parc. č. 2024 ost. plocha o výměře 222 m2 (dle GP parc. č. 2024/3) oba v
k.ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti IP systém – areál s.r.o. za část
pozemku parc. č. 532/4 ost. plocha o výměře 429 m2 (dle GP parc. č. 532/16) v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínek dle
důvodové zprávy,
12.
doporučuje
ZMO schválit uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. OI-IP/KUP/000006/2018/Zaj ze dne 8.
1. 2018 za podmínek dle důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 17112 - ZŠ Mozartova - hřiště - zadání (ORG
15406)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle DZ,
b) postup dle § 125 ZZVZ v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na doložení
dokladů v souladu s § 122 ZZVZ,
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3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka
a) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem, a všech
relevantních dokumentů v souvislosti s ukončením zadávacího řízení,
b) ke všem úkonům a podpisům dokumentů v případě postupu dle § 125 ZZVZ, včetně
rozhodnutí o zadání veřejné zakázky.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

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

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle DZ,
b) postup dle § 125 ZZVZ v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na doložení
dokladů v souladu s § 122 ZZVZ,
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka
a) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem, a všech
relevantních dokumentů v souvislosti s ukončením zadávacího řízení,
b) ke všem úkonům a podpisům dokumentů v případě postupu dle § 125 ZZVZ, včetně
rozhodnutí o zadání veřejné zakázky.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.2.

6

Veřejná zakázka č. 18021 - Jihoslovanské mauzoleum - II.
ETAPA - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Filipa Žáčka
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
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Předložil:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.3.

7

Veřejná zakázka 1. máje - rekonstrukce kanalizace a
inženýrských sítí - stanovení dalšího postupu pro vymáhání
náhrady škody

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
podání žaloby o náhradu škody vůči společnosti RTS, a.s. o 1 400 000,- Kč,
3.
schvaluje
zmocnění k právnímu zastoupení v této věci pro Advokátní kancelář Konečný, s.r.o.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.4.

8

Veřejná zakázka č. 18013 - Nedvězí - Rybniční, rekonstrukce
komunikace - zahájení, komise (ORG 5506)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Filipa Žáčka
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.5.

9

Závěrečné vyúčtování KÚOK – Jihoslovanské mauzoleum,
Cyklostezka Jílová

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
plnit povinnosti dle bodu C 1-3 u projektu „Jílová, smíšená stezka II“
T:
13. 3. 2018
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

10

Rozpočtové změny roku 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 - část A a část B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2018 dle důvodové zprávy - část A
3.
schvaluje
vykrytí položky týkající se Snesení lávky nad tratí ČD - Václavkova ul.
4.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2018 dle důvodové zprávy – část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2018 dle
důvodové zprávy – část B
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.

11

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, U Letiště 2, Olomouc
XXXXX, U Letiště 2, Olomouc
XXXXX, U Letiště 6, Olomouc
XXXXX, U letiště 8, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
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XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Na Trati 80, Olomouc
XXXXX, Mariánská 8, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 4, Olomouc
XXXXX, Topolová 4, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS:
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
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XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc – DPS
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci:
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – DPS
XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, U Letiště 4, Olomouc
XXXXX, U Letiště 4, Olomouc
XXXXX, U Letiště 6, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Ostružnická 9/11, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc - DPS - na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc - DPS - na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc – DPS - na 1 měsíc
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d)
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2. uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
Synkova 8, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 s XXXXX na 3 měsíce dle důvodové zprávy bod
2)
3.
revokuje
usnesení Rady města Olomouce ze dne 23.1.2018 ve věci neprodloužení nájemní smlouvy
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

12

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 panem XXXXX, s paní XXXXX a
paní XXXXX, s paní XXXXX, s paní XXXXX, s paní XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

13

Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 28

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyhlášení výzvy č. 28: Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury II.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

14

Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou DZ
2.
doporučuje zastupitelstvu města
rozdělit prostředky státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 včetně
povinné finanční spoluúčasti města mezi 3 akce obnovy podle tabulky „Alokace dotace z PR
MPR a MPZ na rok 2018“ v příloze důvodové zprávy a předložit toto rozdělení ke schválení v
Zastupitelstvu města Olomouce na nejbližším zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
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3.
doporučuje zastupitelstvu města
požádat o navýšení z rezervy PR MPR a MPZ pro akci obnovy restaurování východní kopule
kostela sv. Michala o 1 240 tis. Kč včetně DPH.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

15

Změna č. III Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o
námitkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke Změně č. III Územního plánu
Olomouc
3.
ukládá
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke Změně č. III Územního plánu
Olomouc na zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 12.

16

Změna č. III Územního plánu Olomouc - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Změnu č. III Územního plánu Olomouc
3.
ukládá
předložit návrh na vydání Změny č. III Územního plánu Olomouc na zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 13.

17

Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc - určený
zastupitel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
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2.
doporučuje zastupitelstvu města
určit navrženého zastupitele pro spolupráci na zprávě o uplatňování územního plánu
3.
ukládá
předložit na jednání ZMO návrh na určení zastupitele pro spolupráci na zprávě o uplatňování
územního plánu
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 14.

18

Územní studie Nemilany - jih

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 15.

19

Petice k územní studii výstaviště Flora Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T:
13. 3. 2018
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3.
ukládá
zohlednit požadavky petentů dle závěru důvodové zprávy
T:
24. 4. 2018
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 16.

20

Strategický plán - implementační část

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu.
2.
ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce k projednání Implementační část Strategického
plánu rozvoje města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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3.
ukládá
vypracovat vnitřní předpis pro sestavování, práci a aktualizaci Zásobníku projektových
záměrů (vč. elektronické šablony projektového záměru) s přesnými termíny plnění a
organizačním zajištěním a úzkou vazbou na plán investic a rozpočet města
T:
24. 4. 2018
O:
Večeř Jan, Bc., tajemník
4.
ukládá
Komisi pro strategické řízení k dopracovat katalog indikátorů
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5.
ukládá
předložit Katalog indikátorů na jednání RMO
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.

21

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Jungmannova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Křížkovského dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Blahoslavova dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Farského dle bodu 4. důvodové zprávy
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6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Sokolská dle bodu 5. důvodové zprávy
7.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová dle bodu 6. důvodové zprávy
8.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Žilinská dle bodu 7. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.

23

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠNYT MIKULDA v
ulici 28.října 3, Olomouc, v rozsahu 40 m2 pro fu Mikulda Kalda s.r.o., 28.října 463/3, 779 00
Olomouc, na dobu od 27.4. do 30.9. 2018.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ HOSPODA
v ulici Dolní náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 45,5m2 + 39m2 pro žadatele XXXXXRoháče z
Dubé 642, 783 91 Uničov, na dobu od 1.4. do 31.9. 2018.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA na
Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 92,5 m2 pro žadatele fu RK Invest, spol.s r.o.
Dornych 2, 602 00 Brno, na dobu od 1.4. do 14.10. 2018.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAVÁRNA
DIVADELNÍ KLUB v ulici Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 50 m2 pro žadatele fu RK
Invest s.r.o., Dornych 2a, Trnitá 420, 602 00 Brno, na dobu od 1.4. do 14.10. 2018.
6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 54+30 m2 pro žadatele fu AVINCOFFE
s.r.o., Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2018.
7.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POD LIMPOU na
Dolním náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 47,5 m2 pro žadatele fu PROLEGU s.r.o., Dolní
náměstí 22/43, Olomouc na dobu od 1.4. do 30.9. 2018.
8.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení DIAMOND CAFÉ v
ulici Uhelná 6, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatelku XXXXX, Neředínská 24, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
9.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRATTORIA v ul.
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tř.Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 86,46 m2 pro žadatele XXXXX, Dlouhá 38, 772 00
Olomouc, na dobu od 1.4. do 14.10. 2018.
10.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice
RADEGASTOVNA v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 pro žadatele XXXXX,
Bryksova 576/5, 783 01 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2018.
11.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIVNÍ BAR FLORIDA
v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 18,02 m2 pro žadatele XXXXX, Bryksova 576/5,
783 01 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2018.
12.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MORAVSKÁ
RESTAURACE na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 61,82 m2 pro žadatelku
XXXXX, Karafiátova 13, 779 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
13.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VARNA v ulici
Riegrova 6, Olomouc, v rozsahu 70,08 m2 pro žadatele fu CLUBZONE s.r.o., Pod Kopečkem
149/11, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
14.
souhlasí
s umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL v
ulici Komenského 31 , Olomouc, v rozsahu 25 m2 pro žadatele fu LA NOSTRA BELLEZZA
s.r.o., tř.Svornosti 1177/57, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
15.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ELDORÁDO v ulici Na
Střelnici parc.č. 115/2, (provozovna Bořivojova 1), Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatelku
XXXXX, Kpt.Jaroše 19, 779 00 Olomouc, na dobu od 10.5. do 15.9. 2018.
16.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFE JAN v ulici
Havlíčkova 11 , Olomouc, v rozsahu 12,76 m2 pro žadatelkuXXXXX, Rataje 76, 783 46
Těšetice, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
17.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MORGAN´S v ulici
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 61,79 m2 pro žadatele fu FREEMORGAN club s.r.o.,
Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
18.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZHU TE MIAO v ulici
Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 35,20 m2 pro žadatele fu HONG TAI YANG s.r.o., Na
Provaznici 2063/3, 150 00 Praha 5, , na dobu od 1.4. do 30.8. 2018.
19.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ESPRESSO BAR
ILLY v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatelku XXXXX, Družební 768/2a,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
20.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROXBURY v ulici
Chválkovická 4, Olomouc, v rozsahu 13,50m2 pro žadatelku XXXXX, Družební 768/2a,
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779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
21.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení M.D. original 1869 v
ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele XXXXX, Zahradní 13, Samotišky
379, 772 00 Olomouc, na dobu od 1. 4. do 31.10. 2018.
22.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LE HAM v ul.
Masarykova 58, Olomouc, v rozsahu 9 m2 pro žadatele XXXXX, Dukelská 4, 779 00
Olomouc, na dobu od 15.4. do 14.10. 2018.
23.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ PALÁC v ulici
1.máje 27, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele fu ANAVIKO MADE s.r.o., 1.máje 27,
779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 31.10. 2018.
24.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RENOMÉ v ulici
Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 21,6 m2 pro žadatele fu Restaurant Šembera, Náklo 142,
783 32 Náklo, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
25.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURANT U
MOŘICE v ulici Opletalova 1 , Olomouc, v rozsahu 204 m2 pro žadatele fu. Restaurant Mořic
s.r.o., Opletalova 364/1, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2018 .
26.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NEVINNÝ BAR v ulici
Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 28m2 pro žadatele XXXXX, Dolní náměstí 19/47, 779
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2018.
27.
souhlasí
s umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna DRÁPAL v ulici
Havlíčkova 3, Olomouc, v rozsahu 20 m2 a předzahrádka pro sezónní provoz restauračního
zařízení Restaurace DRÁPAL v ulici tř.Svobody 18, Olomouc, v rozsahu 10 m2 + 4m2 pro
žadatele fu Restaurace Drápal s.r.o., Havlíčkova 637/1, 779 00 Olomouc, na dobu od 1. 5.
do 30.9. 2018.
28.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KLUB U MĚ v ulici
Dolní náměstí 23, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatelku XXXXX, Dukelská 3, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2018.
29.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BRUK PIZZA BAR v
ulici Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 46,36 + 2 m2 pro žadatele XXXXX, Letné 445/33,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2018.
30.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT
CAESAR před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 144,15 m2 pro
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc na dobu od 15.4. do 30.9.
2018.
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31.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinotéka U TŘÍ
BRATŘÍ v ulici Hrnčířská 6, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2 pro žadatele XXXXX, Hrnčířská 6,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2018.
32.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR RULETA v ulici
Kmochova 12, Olomouc, v rozsahu 57 m2 pro žadatele fu AMNT BAR RULETA s.r.o. ,
Kmochova 10A , 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
33.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFÉ DOLCE VITA
v ulici 1.máje 38 , Olomouc, v rozsahu 7,65 m2 pro žadatelku XXXXX, , 1.máje 870/38, 779
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
34.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HERNA-BAR
PENALTA v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele fu REDOS Invest
s.r.o., se sídlem Wellnerova 3c, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
35.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE
LEGUÁN v ulici tř.Svornosti 15, Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele XXXXX, Albertova
3d, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.10. 2018.
36.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení AMERICAN GRILL v
ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 48m2 pro žadatelku XXXXX, Vyšehorky 65,
Líšnice, 789 85 Mohelnice, na dobu od 1.5. do 31.10.2018.
37.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JAZZ FRESH CAFÉ v
ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2 pro žadatele f. Spolek přátel olomouckého
jazzu, Sokolská 48, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
38.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CITY CAFÉ v ulici
Horní náměstí 27, Olomouc, v rozsahu 57,5 m2 pro žadatele fu MAX CREDIT CZECH s.r.o.,
Jakubská 1, 602 00 Brno, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
39.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR KOKTEJLY A
SNY v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 48,6 m2 pro žadatele fu Koktejly a sny Catering
s.r.o., Bořivojova 7, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
40.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GIN & TONIC v ulici
Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 37,5 m2 pro žadatele fu. Secret Bottles s.r.o., Bořivojova 7,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
41.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LA GIRALDILLA v ulici
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 75,34 m2 pro žadatele fy ŠERO CATERING, s.r.o., Mlýnská
2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
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42.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR MI CASA SU
CASA v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 56,25 m2 pro žadatele XXXXX, Polská 59, 779
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
43.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFÉ TRIESTE v
ulici Dolní náměstí 18 , Olomouc, v rozsahu 13,6 m2 + 5,52 m2 pro žadatele XXXXX, Dolní
náměstí 18, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 21.
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Dodatek č. 17 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 17 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 17
T:
13. 3. 2018
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 22.
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Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu
majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č. OVVI/INO/000270/2018
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací ( oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace
a marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
13. 3. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

27
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Hřbitovy města Olomouce - souhlas s použitím žulových
dlažebních kostek

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s použitím žulových dlažebních kostek 19*19 cm dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
s převedením žulových dlažebních kostek 19*19 cm z pobočné skládky Odboru správy
městských komunikací a MHD k dispozici příspěvkové organizaci Hřbitovy města Olomouce
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací
listiny

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle
důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.

28

ČOV Olomouc – likvidace čistírenských kalů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
technické řešení kalové koncovky na ČOV Olomouc podle Varianty 1.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 27.

29

Cyklodoprava – aktualizace mapového podkladu cyklogenerelu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s vložením dat aktualizace mapového podkladu cyklogenerelu do evidence územně
plánovací činnosti jako územní studii
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.

30

Cyklodoprava - smlouva o spolupráci s obcí Bystročice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
vypovědět pachtovní smlouvu se Zemědělským družstvem Slavonín
T:
září 2018
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o spolupráci s obcí Bystročice dle důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Cena města a Počin roku 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2017 a Ceny za počin roku 2017 dle upravené
důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
udělit Ceny města Olomouce za rok 2017 a Ceny za počin roku 2017 dle upravené důvodové
zprávy
4.
ukládá
předložit návrh na udělení Cen města Olomouce za rok 2017 a Cen za počin roku 2017
Zastupitelstvu města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

29
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Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská
města

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018
včetně upravené přílohy č. 1
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle upravené přílohy č. 1
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle upravené
přílohy č. 1 důvodové zprávy
4.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018
dle důvodové zprávy - upravená příloha č. 1
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
5.
nevyhovuje
žádostem č. 7312, 7542, 7829, 8017 žadatelů dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 33.

33

Vlastivědné muzeum v Olomouci - schvalování veřejnoprávní
smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
ekonomickému odboru vykrýt částku dle důvodové zprávy z rezervy k dispozici RMO/ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
3.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit veřejnoprávní smlouvu
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.1.
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Dotace v oblasti kultura 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018
včetně upravené přílohy
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2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle upravené přílohy důvodové
zprávy včetně rozpočtových změn
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle upravené
přílohy důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle upravené přílohy
důvodové zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018
dle upravené přílohy důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
6.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle upravené přílohy důvodové zprávy
T:
29. 5. 2018
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

35

Dotace v oblasti sportu 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle upravených příloh důvodové
zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle upravených
příloh důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle upravených příloh
důvodové zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018
dle upravených příloh důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
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6.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle upravených příloh důvodové zprávy
T:
29. 5. 2018
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

36

Dotace v oblasti Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 v oblasti Podpora
MŠ jiných zřizovatelů včetně příloh č. 1 a č. 2
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
včetně rozpočtových změn
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle upravené přílohy č. 2
důvodové zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018
dle přílohy č.1 důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.

37

Dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 v oblasti Podpora
využití volného času dětí a mládeže včetně upravených příloh č. 1 a č. 2
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle upravené přílohy č. 1
důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle upravené
přílohy č. 1 důvodové zprávy
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4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle upravené přílohy č. 2
důvodové zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018
dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Dotace v oblasti Podpora vysokých škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 včetně rozpočtových změn a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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Dotace v oblasti Ochrana obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1 a 2
2.
schvaluje
poskytnutí dotace v oblasti ochrany obyvatel do 50 tis. Kč dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
včetně rozpočtových změn
3.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu
SMOl u projektů nad 50 tis. Kč dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh důvodové zprávy
5.
pověřuje
podepsat smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce
T:
27. 3. 2018
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 40.
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Dotace v oblasti životního prostředí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací SMOl roku 2018 včetně přílohy č.1
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle přílohy č.1 důvodové zprávy a
z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č.1
důvodové zprávy
4.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018
dle důvodové zprávy - příloha č.1
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 41.

41

Dotace v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 včetně příloh č. 1
-2
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a
z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 dle důvodové zprávy – příloha č. 2 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle důvodové zprávy – příloha č. 2
5.
souhlasí
s ponecháním zůstatku z programu na sociální služby a jeho přesunutí pro potřeby
individuálních žádostí v sociální oblasti, dle důvodové zprávy
6.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč a seznámit ZMO se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku
2018 dle důvodové zprávy – příloha č. 1
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
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7.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro
poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T:
27. 3. 2018
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 42.

42

Rodinná politika SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Akční plán rodinné politiky statutárního města Olomouce na rok 2018, dle přílohy č. 2
důvodové zprávy
3.
bere na vědomí
zprávu o naplňování Akčního plánu rodinné politiky statutárního města Olomouce za rok
2017, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
4.
bere na vědomí
informace o realizaci aktivit podpořených z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská
rodině a seniorům 2017, dle přílohy č. 3a a 3b důvodové zprávy
5.
schvaluje
harmonogram tvorby koncepce rodinné politiky na roky 2019-2021, dle důvodové zprávy
6.
schvaluje
personální změny v pracovní skupině rodinné politiky SMOl, dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 43.

43

Kontrola dotace poskytnuté z rozpočtu SMOl na projekt
společnosti Draps, s. r. o. v roce 2016

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 44.
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44

Kontrola dotace za rok 2016 - Agrární komora Olomouckého
kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 45.

45

Kontrola hospodaření za rok 2016 u ZOO Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 46.

46

Pojmenování ulic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženými názvy ulic dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit navržené názvy ulic dle upravené důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 47.

47

Statut a jednací řád KMČ - změny

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
upravený Statut KMČ a Jednací řád KMČ dle příloh č. 3 a 4
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 48.
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48

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
jmenuje
do KMČ č. 4 Olomouc - Holice paní Dagmar Ťulpovou
3.
odvolává
z KMČ č. 10 Olomouc - Nemilany paní Mgr. Evu Kaněčkovou
4.
ukládá
ihned informovat předsedy příslušných komisí a dotčené členy o provedených změnách
T:
13. 3. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 49.

49

OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
přeloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č.9/2017 o nočním klidu
3.
ukládá
věcně příslušnému náměstkovi předložit návrh vyhlášky na nejbližším zasedání ZMO
T:
zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 50.

50

Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na členské schůze družstev Družstvo
Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní
3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl (včetně náhradníků) na
členské schůze družstev na nejbližší jednání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 51.

51

Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 včetně
upravených příloh č.1-2
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle upravené přílohy č.1
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle upravené
přílohy č. 1 důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 dle důvodové zprávy – upravené příloha č. 2 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle důvodové zprávy –
upravená příloha č. 2
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018
dle důvodové zprávy – upravená příloha č. 1
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
6.
nevyhovuje
žádostem č. 8096, 8112 žadatelů dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 52.

52

Stanovení termínu a návrh programu 19. zasedání
Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 19. zasedání ZMO: na pondělí 12. 3. 2018 od 9:00 hodin
- místo konání 19. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 19. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 53.
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53

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru investic dle předložené
důvodové zprávy
2.
jmenuje
do funkce vedoucího odboru investic Magistrátu města Olomouce Ing. Marka Drešra s
účinností od 21. 2. 2018
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 54.

54

Organizační záležitosti - Dodatek č. 11 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 11 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2018
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 54.1.

55

Organizační záležitosti - Stanovisko SMOl jako vlastníka
pozemních komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
stanovisko vlastníka pozemních komunikací dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb.,
3.
ukládá
odboru správy městských komunikací a MHD v příslušných řízeních o povolení zvláštního
užívání toto stanovisko ihned uplatnit
T:
13. 3. 2018
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 54.2.
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56

Organizační záležitosti - spisovny SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr 1 a 2 zajištěný postupem dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
postup dle bodu 3 důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 54.3.
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Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zařazení částky dle předložené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 55.

58

Petice - dopravní obslužnost

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh odpovědi petentům
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 58.

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

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