
 

USNESENÍ 
 

z 119. schůze Rady města Olomouce, konané dne 2. 5. 2018 
 

 

 

1 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
výpůjčku části pozemku parc. č. 35/1 zahrada o výměře 600 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc spolku Veslařský klub Olomouc, z.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 35/1 zahrada o výměře 600 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Veřejná zakázka č. 18087 - Protipovodňová opatření - II. B 
etapa - související investice, stavební práce v roce 2018 - 
zahájení, komise (ORG 4864) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu, 

 

2. ruší 
část 2, bodu 36 usnesení RMO ze dne  23.1.2018, 

 

3. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

 

4. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

5. 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: 2. 
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3 Delegování zástupce města na valnou hromadu OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, 
a.s. 

 

3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl na nejbližší zasedání ZMO 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 

 

4 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
schvaluje zřízení budoucí služebnosti a souhlas s umístěním stavby na pozemku parc. č. 
693/9 ostatní plocha v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti ALW 
INDUSTRY s.r.o. (budoucí povinný) ve prospěch statutárního města Olomouce (budoucí 
oprávněný).  Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti budoucího povinného strpět na 
dotčené části pozemku umístění a provozování podzemní trasy kanalizace a v právu vstupu 
a vjezdu osob a techniky na dotčenou část pozemku budoucího povinného v souvislosti s 
jejím provozováním, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním; a bude zřízena 
bezúplatně a na dobu neurčitou. Souhlas s umístěním stavby bude udělen bezúplatně a na 
dobu pěti let. 

 

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

 
 

5 Protipovodňová opatření II.B etapa 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
ihned zajistit instalaci vjezdové brány dle závěru důvodové zprávy 

T: 15. 5. 2018 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

3. souhlasí 
souhlasí se systémem vydávání parkovacích karet dle závěru důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
ihned zajistit vydávání parkovacích karet dle závěru důvodové zprávy 

T: 15. 5. 2018 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 

 

6 Různé - ZSC 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
účast na zahraniční cestě dle upravené důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s využitím služebních vozidel dle důvodové zprávy 

 

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

 

7 Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 - výjimka z počtu žáků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. povoluje 
výjimku z počtu žáků pro školní rok 2018/2019 příspěvkové organizaci Základní škola 
Olomouc, Zeyerova 28, dle důvodové zprávy 
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