USNESENÍ
z 115. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 3. 2018
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)

1

Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 13. 3. 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.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 102 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 529 ostatní plocha o celkové výměře 14 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc Společenství vlastníků Dvořákova 829/24 Olomouc, Nová Ulice dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
pacht pozemku 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)
panu XXXXX, paní XXXXX, paní XXXXX a panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 555/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc, na němž se nachází stavba jiných vlastníků – budova bez čp./č.e., jiná
stavba, která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové
zprávy bod č. 2.1.
5.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002346/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016,
uzavřenou se společností AGRA Chválkovice, spol. s r.o. Změnou pachtovní smlouvy by
mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 228/22 orná půda o výměře 3 m2 v k. ú.

Hodolany, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
6.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 228/9 orná půda o výměře 22 m2 a parc. č. 228/22
orná půda o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.2.
7.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 611 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
8.
nevyhovuje žádosti
společnosti Plyšové ZOO s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 611 ostatní plocha o výměře
5 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
9.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 824/3 ostatní plocha o výměře 1 187 m2 včetně
zpevněné plochy a část pozemku parc. č. 824/73 ostatní plocha o výměře 173 m2 včetně
chodníku, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
10.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 324/15 zahrada o výměře 148 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
11.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 418 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
12.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 418 ostatní plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
13.
schvaluje
odstoupení od konkrétního znění záměru, schváleného usnesením RMO ze dne 6. 2. 2018,
bod programu 2, bod 2.10. důvodové zprávy, 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. 2.7.
14.
ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit okamžité vrácení doručených nabídek v neotevřených
obálkách společnosti Re GROUP, a.s. a společnosti ARROWS pojištění s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 2.7.
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
15.
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 60 500,- Kč včetně DPH/rok a
minimální výše příhozu činí 2 000,- Kč včetně DPH/rok, dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
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16.
bere na vědomí
změnu vlastníka budovy č.p. 347, bydlení, která je součástí pozemku parc. č. st. 297
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ze společnosti MEMA
EXPORT – IMPORT s.r.o. na společnost Duedo, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
17.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu nemovitosti č. MAJ-PR-NS/58/2005/Vr ze dne 16. 11. 2005, jejímž
předmětem je nájem části podloubí o výměře 38 m2 v 1. NP budovy č.p. 347, bydlení, která
je součástí pozemku parc. č. st. 297 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, spočívající v oprávnění pronajímatele osadit předmět nájmu z obou stran
neuzamykatelnými branami dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
18.
schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce ze dne 12. 5. 2011, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené 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, spočívající zejména ve 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. s
tím, že tato předmětná část pozemku zůstane předmětem výpůjčky společnosti JITRO
Olomouc, o.p.s., dále ve 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, a v doplnění zejména povinností společnosti JITRO Olomouc,
o.p.s. vztahujících se k přístavbě denního stacionáře včetně nájezdové rampy dle důvodové
zprávy bod č. 3.2.
19.
souhlasí
se snížením ročního nájemného z honitby dle smlouvy o nájmu honitby „Království-Grygov“
ze dne 13. 5. 2015 uzavřené s panem XXXXX o částku 26.000,- Kč bez DPH s účinností od
1. 4. 2018, dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
20.
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/001872/2014/Plh ze dne 1. 9. 2014, uzavřené s
paní XXXXX, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 158 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 1012 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, spočívající v udělení souhlasu
umístit na předmět nájmu dočasnou stavbu ocelového přístřešku na dřevo dle důvodové
zprávy bod č. 3.4.
21.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/26/2011/Hr ze dne 31. 5. 2011
s XXXXX dohodou, dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
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22.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/8//2012/Hr ze dne 29. 2. 2012
s XXXXX dohodou, dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
23.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 122 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
24.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Hodolanská – chodník (Přáslavská - Purkyňova)“
na pozemcích parc. č. 395/6, parc. č. 1091/2 a parc. č. 1094/2, vše ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Lesaffre Česko, a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 3.6.
25.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018, bod programu 2, bod 3.14. důvodové zprávy, ve věci
schválení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 154,38 m2 v 1. NP budovy
č. p. 7, obč. vyb, Sadové náměstí č. o. 26, která je součástí pozemku parc. č. st. 234
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc panu XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 3.7.
26.
revokuje
část usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018 bod programu 2, bod 3.14. důvodové zprávy, ve věci
nevyhovění žádostem pana XXXXXo nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře
154,38 m2 v 1. NP budovy č. p. 7, obč. vyb, Sadové náměstí č. o. 26, která je součástí
pozemku parc. č. st. 234 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
27.
schvaluje
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 154,38 m2 v 1. NP budovy č. p. 7,
obč. vyb, Sadové náměstí č. o. 26, která je součástí pozemku parc. č. st. 234 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy
bod č. 3.7.
28.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 846 orná půda v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
29.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 515 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
30.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
vodovodu DN 150 se společností PTÁČEK – správa, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
31.
nevyhovuje žádosti
společnosti Školagro s.r.o. o zřízení služebnosti cesty přes část pozemku parc. č. 904/112
orná půda v k.ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
32.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 685/2 a parc. č. 693/1, oba
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
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33.
schvaluje
zřízení služebností uložení a provozování sdělovacího kabelu a uložení a provozování
plynovodu na pozemku parc. č. 373/23 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve
prospěch pozemku parc. č. 395/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 6.3.
34.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností uložení a provozování
sdělovacího kabelu a uložení a provozování plynovodu na pozemku parc. č. 373/23 ostatní
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 395/1 ostatní
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
35.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 348/1 orná půda v
k. ú. Droždín, obec Olomouc ve společném jmění manželů pana XXXXX a paní XXXXX ve
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
36.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 112/5 a
parc. č. 210/5, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch spolku
Lanové centrum PROUD, z.s., změnu náležitostí smlouvy o zřízení služebnosti dle důvodové
zprávy a uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJSMV/BVB/003296/2017/Val ze dne 7. 12. 2017 spočívajícím v rozšíření pozemků dotčených
zřízením služebnosti o pozemky parc. č. 112/5 a parc. č. 210/5, vše ostatní plocha, vše v k.
ú. Lazce, obec Olomouc, ve zvýšení jednorázové úplaty za zřízení služebnosti a ve změně
data uzavření řádné smlouvy o zřízení služebnosti dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
37.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 460/9 a parc. č. 460/10, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
38.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 460/9 a parc. č. 460/10, vše
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.6.
39.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 610 a parc. č. 619 a parc. č. 634, vše ostatní plocha v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.7.
40.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 610 a parc. č. 619 a parc. č. 634,
vše ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432“ na částech
pozemků parc.č. 368, zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 369/1, zahrada, oba v k.ú.
Lošov, obec Olomouc, o výměře cca 2 m2 a 18 m2 dle situačního nákresu, které jsou ve
vlastnictví XXXXX, Svolinského 1/6, Lošov, 779 00 Olomouc na dobu neurčitou a
bezúplatně,
3.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432“ na části
pozemku parc.č. 357, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lošov, obec Olomouc, o výměře cca
45 m2 dle situačního nákresu, který je ve vlastnictví XXXXX, Olomoucká 324, Mariánské
Údolí, 383 65 Hlubočky na dobu neurčitou a bezúplatně,
4.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432“ na části
pozemku parc.č. 1042, orná půda, k.ú. Lošov, obec Olomouc, o výměře cca 47 m2 dle
situačního nákresu, který je v podílovém spoluvlastnictví a společném jmění manželů
XXXXX, Svolinského 40/5, Lošov, 779 00 Olomouc na dobu neurčitou a bezúplatně,
5.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432“ na části
pozemku parc.č. 941/1, orná půda, k.ú. Lošov, obec Olomouc, o výměře cca 1 m2 dle
situačního nákresu, který je ve společném jmění manželů XXXXX, Kašparova 562/9, 779 00
Olomouc na dobu neurčitou a bezúplatně,
6.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432“ na části
pozemku parc.č. 365, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lošov, obec Olomouc, o výměře cca
36 m2 dle situačního nákresu, který je ve vlastnictví XXXXX, Svolinského 187/20, Lošov, 779
00 Olomouc na dobu neurčitou a bezúplatně,
7.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432“ na části
pozemku parc.č. 353, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lošov, obec Olomouc, o výměře cca
9 m2 dle situačního nákresu, který je ve vlastnictví XXXXX, Svolinského 5/14, Lošov, 779 00
Olomouc na dobu neurčitou a bezúplatně,
8.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432“ na částech
pozemků parc.č. 339, zahrada a parc.č. 340, orná půda, oba v k.ú. Lošov, obec Olomouc, o
výměře cca 5 m2, 39 m2 a 7 m2 dle situačních nákresů, které jsou ve společném jmění
manželů XXXXX, Svolinského 8/22, Lošov, 779 00 Olomouc na dobu neurčitou a
bezúplatně,
9.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432“ na části
pozemku parc.č. 363/1, zahrada, k.ú. Lošov, obec Olomouc, o výměře cca 28 m2 dle
situačního nákresu, který je ve vlastnictví XXXXX, Svolinského 3/10, Lošov, 779 00 Olomouc
na dobu neurčitou a bezúplatně,
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10.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432“ na části
pozemku parc.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lošov, obec Olomouc, o výměře cca
7 m2 dle situačního nákresu, který je ve vlastnictví XXXXX, Albrechtice u Rýmařova 13, 793
51 Břidličná na dobu neurčitou a bezúplatně,
11.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432“ na části
pozemku parc.č. 114, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lošov, obec Olomouc, o výměře cca
3,8 m2 dle situačního nákresu, který je v podílovém spoluvlastnictví XXXXX, oba
Svolinského 125/80, Lošov, 779 00 Olomouc na dobu neurčitou a bezúplatně,
12.
schvaluje
právo provést stavbu na částech pozemků parc. č. 599, k.ú. Svatý Kopeček, parc.č. 1338,
k.ú. Droždín a parc.č. 100/10, k.ú. Droždín v rozsahu dle situačních nákresů ve vlastnictví
Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace bezúplatně a na dobu neurčitou,
13.
schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 599/8, k.ú. Svatý Kopeček, parc.č. 1338, k.ú. Droždín a parc.č.
100/10, k.ú. Droždín v rozsahu dle situačních nákresů, ve vlastnictví Olomouckého kraje,
právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, na dobu
určitou za cenu dle důvodové zprávy,
14.
schvaluje
zřízení budoucí služebnosti na částech pozemků parc. č. 599/8, k.ú. Svatý Kopeček, parc.č.
1338, k.ú. Droždín a parc.č. 100/10, k.ú. Droždín ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo
hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, jakožto budoucího
povinného, ve prospěch statutárního města Olomouce, jakožto budoucího oprávněného,
spočívající v povinnosti strpět uložení kabelového vedení NN, umístění sloupu a ve strpění
provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení NN a sloupu a strpět vstup
oprávněných za tímto účelem na předmětné služebné pozemky, v rozsahu dle situačního
nákresu na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu stanovenou dle odborného posouzení
soudním znalcem (cena v místě a čase obvyklá) dle směrnice SSOK SM 46-2014, min. 1
000,- Kč bez DPH,
15.
schvaluje
nájem pozemku parc.č. 1059/21 ostatní plocha v k.ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví
Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace v rámci stavby „Černovír – jablonského – přechod pro pěší“ dle situačního
nákresu na dobu určitou od protokolárního předání do protokolárního převzetí stavby,
maximálně však na dobu jednoho roku za nájemné ve výši 20 Kč/m²/1den, min. však 300 Kč,
16.
schvaluje
nájem pozemků parc.č. 1026/21, parc.č. 1028/19 a parc.č. 1028/20 všechny ostatní plocha v
k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace v rámci stavby „Křelovská, Řepčínská,
Svatoplukova – úprava křižovatky“ 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 za silnici II/635 a 20 Kč/m²/1den za silnici III/4463, min. však 300 Kč,
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17.
schvaluje
smlouvu o souhlasu s umístěním stavby „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel“ na
pozemku parc. č. 268/7, ost. plocha v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví XXXXX v
rozsahu dle situačního nákresu na dobu neurčitou a bezúplatně,
18.
schvaluje
smlouvu o souhlasu s umístěním stavby „Mošnerova – rekonstrukce komunikace“ - napojení
komunikací ve vlastnictví společnosti DEVELOP Holding, a.s., IČ 241 43 154 nacházejících
se na pozemcích parc. č. 153/233, 153/99 a 153/98 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc na
komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 1068 a 636/3 v k.ú. Nová ulice, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc v rozsahu dle situačního nákresu.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 17124 - Výběr dodavatele služeb v oblasti
propagace a marketingu SMOl 2018 - 2020 - zadání

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 zakázku.
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.1.

5

Veřejná zakázka č. 18049 - Jak se žije v Olomouci 2 - rozvoj
městských částí - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené
veřejné zakázce,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli.
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.2.

6

Veřejná zakázka č. 18039 - Dodávka osobního automobilu pro
odbor sociálních věcí - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem " Dodávka osobního automobilu pro odbor sociálních věcí - přímé
zadání", evidenční číslo 18039
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2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 4.3.

7

Veřejná zakázka č. 18046 - Smetanova ulice - rekonstrukce
vodovodu a kanalizace - zahájení, komise (ORG 5698)

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: 4.4.
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Veřejná zakázka č. 18028 - Bytový dům Holečkova 292/9 snížení energetické náročnosti budovy - zahájení, komise
(ORG 5879)

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
RNDr. Ladislava Šnevajse
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:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.5.
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9

Veřejná zakázka č. 18029 - Škrétova 2 a Žilinská 26 - zateplení
objektu - zahájení, komise (ORG 5880)

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
RNDr. Ladislava Šnevajse
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:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.6.

10

Cyklostezka Holická-Babíčkova – závěrečné vyúčtování (ORG
5416)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
plnit povinnosti dle bodu B 1 a 2 důvodové zprávy
T:
10. 4. 2018
O:
vedoucí ekonomického odboru
3.
ukládá
plnit povinnosti dle bodu B 3 a 4 důvodové zprávy
T:
10. 4. 2018
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
4.
ukládá
plnit povinnosti dle bodu B 5 a 6 důvodové zprávy
T:
10. 4. 2018
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Výzva společnosti Ridera Stavební a.s. - návrh dalšího postupu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
postupovat dle závěru důvodové zprávy
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí právního odboru
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Rozpočtové změny roku 2018

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

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Balbínova 5, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod
1b)
c) Dolní náměstí 7, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 2+1 s IXXXXX a XXXXX dle důvodové zprávy
bod 3)
d) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 4a)
e) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod
4b)
2. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou na 2 roky:
XXXXX, Topolová 9, Olomouc, č.b. 31 dle důvodové zprávy bod 2)
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3.
revokuje
usnesení Rady města ze dne 18.12.2017 ve věci neprodloužení nájemní smlouvy s XXXXX
na byt č. 21, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
4.
nevyhovuje
žádosti XXXXX a XXXXX o revokaci rozhodnutí Rady města ze dne 23.1.2018 ve věci
neprodloužení nájemní smlouvy, byt č. 34, Rumunská 11, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
5.
souhlasí
s neuplatněním sankčního ujednání ze Smlouvy o dílo ze dne 7.4.2017 dle důvodové zprávy
bod 6)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 29 a 31

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvu č. 29 Aplikace
3.
schvaluje
výzvu č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Změna výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 24

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
změnu výzvy č. 24 nositele ITI Olomoucké aglomerace (ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ
INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL II.) pro předkládání projektových záměrů dle
předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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MŠ Nedvědova - energetická opatření

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se složením projektového týmu dle bodu 3.
3.
souhlasí
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt MŠ Nedvědova - energetická opatření
do 100. výzvy Ministerstva životního prostřední v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

18

Dopravní řídící ústředna - Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o
financování projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Dodatkem č.1 k Rámcové smlouvě o financování projektu Dopravní řídící ústředna
Olomouc
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.1.

19

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
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Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 13.

20

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Husova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Ostravská dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici U botanické zahrady dle bodu 3. důvodové
zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Jungmannova dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Božetěchova dle bodu 5. důvodové zprávy
7.
požaduje
snížit rozsah vyhrazeného parkování v ulici Boleslavova ze tří na jedno stání dle ústní
důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 14.

21

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu dle diskuse v RMO
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TAVERNA ALLEGRA
v ul. Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 14,96 m2 pro žadatele fu BENELLI SERVICE s.r.o.,
Dolní náměstí 18/48, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CROSS CAFE v ulici
Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 31 m2 pro žadatele XXXXX, Závoří 3021/21, 700 30
Ostrava 30, na dobu od 1.4. do 30.9. 2018.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA MADLEN
na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 102,60 m2 pro žadatele fu Madlen cukrárna s.r.o.,
Dolní náměstí 195/6, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
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5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROCKSTAR CAFÉ
BAR v ulici Lafayettově 10, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele XXXXX Na Vozovce 24,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOVE COFFEE v ulici
Masarykova 56 , Olomouc, v rozsahu 36,60 m2 pro žadatele XXXXX, Nerudova 572/15, 796
01 Prostějov, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
7.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BEERBAR NA
STOJÁKA na Horním náměstí 15, Olomouc, v rozsahu 37,8 m2 pro žadatele fu Páka beer
bar, s.r.o., Riegrova 22, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.2018 za podmínky, že
před podpisem smlouvy bude RMO předložena vizualizace předzahrádky a budou zde pouze
místa k sezení.
8.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MINIPIVOVAR A
STEAKHOUSE RIEGROVKA v ulici Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatele fu
DAV PETROL s.r.o., Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
9.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ODPOČÍVÁRNA v
ulici Havlíčkova 9, Olomouc, v rozsahu 16,90 m2 pro žadatelku XXXXX, Javoříčská 3, 779
00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
10.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Q SEDM PUB v ulici
Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu 28,04 m2 pro žadatele fu Q semd pub, s.r.o., Krasická
359/51, 796 01 Prostějov 1, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018. .
11.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HOSPODA U
PAČESA v ul. Dalimilova 65, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele XXXXX, Dalimilova 65,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10.2018.
12.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna a kavárna
BOHÉMA v ulici tř.Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2 pro žadatele XXXXX, Náves
159, Krčmaň, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 15.9. 2018.
13.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LATINO BAR v ulici
Uhelná 15 , Olomouc, v rozsahu 33 m2 pro žadatelku fu EVENTOS, s.r.o. , Na Střelnici 48,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
14.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB v ulici
Dlouhá 54A , Olomouc, v rozsahu 6,4 m2 pro žadatele XXXXX, Lužická 10, 779 00 Olomouc,
na dobu od 1.4. do 31.10. 2018.
15.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ-BAR
APOLONIA v ulici Tovární 42a, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 pro žadatele fu LEONINO CZ
s.r.o. , Trnkova 32, 779 00 Olomouc, na dobu od 16.4. do 15.10. 2018.
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16.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ MAHLER na
Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 96 m2 pro žadatele fu PAVLÍK group , spol.s r.o.,
Michalská 2, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 30.10. 2018.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.
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Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený postup úhrady nedoplatku z provozní ztráty za rok 2017 dopravci DPMO, a.s.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 16.

23

Dopravní omezení PPO II.B – rekonstrukce mostu na ul.
Komenského

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený návrh opatření související s dopravními omezeními v době rekonstrukce mostu
Komenského
3.
bere na vědomí
závěry dle diskuse v RMO
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Protipovodňová opatření II. B – provizorní most

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle varianty 1) důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru ekonomickému zajistit rozpočtovou změnu na vykrytí finančních prostředků dle
důvodové zprávy
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí ekonomického odboru
16

Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 17.1.
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Dopravní studie OKR – II. část

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zahájit výběrové řízení na zpracování PD dle závěru důvodové zprávy
T:
29. 5. 2018
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Nařízení o placeném parkování

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
nařízení o placeném parkování v Olomouci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s účinností od
1.4.2018
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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Petice ul. Dolní hejčínská

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T:
27. 3. 2018
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Komise hospodářského rozvoje

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
odvolává
členy Komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy
3.
jmenuje
členy Komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Zoologická zahrada Olomouc - odvod z investičního fondu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Olomouc odvod z investičního fondu do rozpočtu
zřizovatele dle důvodové zprávy
T:
27. 3. 2018
O:
ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kopeček
3.
ukládá
ekonomickému odboru zapojit odvod do příjmů SMOl a zároveň zapojit do výdajů odboru
investic
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Zoologická
zahrada Olomouc
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Aquapark - provozní zpráva za rok 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu vč. přílohy
2.
schvaluje
vyplacení zálohy služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní
smlouvy, uzavřené mezi SMOl a společností Aquapark Olomouc, a.s.
3.
ukládá
vyplatit zálohu služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní smlouvy,
uzavřené mezi SMOl a společností Aquapark Olomouc, a.s.
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Zahraniční služební cesta do Kunmingu (Čína) a Owensboro
(USA)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na zahraničních služebních cestách dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 25.
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Dotační program: Průvodcovská služba v kostelech a
církevních objektech

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 včetně příloh
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl do 50 tis. Kč dle příloh důvodové zprávy a z toho
vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemcem dle 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 příloh důvodové zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
6.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy
T:
červen 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky školy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Náves
Svobody 41 ke dni 31.7.2018
3.
souhlasí
s požadavky pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
školy a Mateřské školy Olomouc, Náves Svobody 41 dle přílohy důvodové zprávy
4.
schvaluje
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy
a Mateřské školy Olomouc, Náves Svobody 41 dle přílohy důvodové zprávy
5.
jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Olomouc, Náves Svobody 41 dle důvodové zprávy
6.
pověřuje
vedoucí odboru školství funkcí tajemnice konkurzní komise dle důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Změna platových výměrů ředitelek/ředitelů škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu platových výměrů ředitelek/ředitele škol dle důvodové zprávy s účinností k 1.4.2018
3.
schvaluje
odměnu ředitelce mateřské školy dle důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat ředitelky/ředitele o přijatém usnesení
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Fond pomoci olomouckým dětem - návrh podpory v 1. výzvě
roku 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí podpory z Fondu pomoci dětem dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Stanovisko zřizovatele k povolení výuky výtvarné výchovy v
cizím jazyce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
kladné stanovisko k žádosti Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11 dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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Požární ochrana

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2017
2.
schvaluje
prioritní úkoly na úseku požární ochrany na rok 2018 a preventivní požární kontroly dle
důvodové zprávy
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3.
ukládá
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce u
organizací města za rok 2018
T:
leden 2019
O:
vedoucí odboru ochrany
4.
ukládá
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany
u organizací města za rok 2018
T:
březen 2019
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Audit činností oddělení středisko rozvozu stravy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č. 35/2017 o
zjištěních z vykonaného auditu
T:
29. 5. 2018
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 33.

39

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
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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.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti č. 7136 žadatele dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 34.
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Podpora řízení a koordinace ITI OA II - Rozhodnutí o poskytnutí
dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 7919/2018-55/1 z
Operačního programu Technická pomoc pro období 2014-2020 na realizaci projektu s
názvem "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké
aglomerace II"
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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Žádost o udělení výjimky dle OZV č. 4/2016 - HC Olomouc,
s.r.o.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
uděluje
společnosti HC Olomouc s.r.o., Hynaisova 9a, Olomouc, IČ: 25849123 výjimku ze zákazu
stanoveného v OZV č. 4/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na
veřejných prostranstvích na sportovní akci "Tipsport extraliga ledního hokeje - Generali playoff" ve dnech 15.3., 16.3., 19.3., 20.3., 22.3., 24.3., 26.3., 29.3., 30.3., 31.3., 1.4., 2.4., 3.4.,
4.4., 5.4., 6.4., 7.4., 8.4., 9.4., 10.4., 11.4., 14.4., 15.4., 18.4., 19.4., 22.4., 24.4. a 26.4.2018
od 13:00 do 23:59 hodin.
3.
ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

23

42

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
jmenuje
- předsedou KMČ č. 26 Olomouc - Topolany paní Dagmar Polákovou
- členem KMČ č, 26 Olomouc - Topolany: Romana Koutka, Alenu Koutkovou, Václava
Stodůlku, Dušana Vilímce
- členem KMČ č. 12 Olomouc - Neředín pana Jaromíra Jurtíka, Dis.
- členem KMČ č. 24 Olomouc - Staré Hodolany a Bělidla paní Bc. Hanu Čechákovou
3.
odvolává
na vlastní žádost z funkce člena KMČ č. 12 Olomouc - Neředín pana RNDr. Zdeňka
Szczyrbu, Ph.D.
4.
ukládá
informovat předsedy příslušných komisí a dotčené členy o provedených změnách
T:
27. 3. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.

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

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