USNESENÍ
z 121. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 5. 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 15. 5. 2018 dle části A) důvodové
zprávy
- 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
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 504 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1 ostatní plocha) o výměře
193 m2, části pozemku parc. č. 343/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1 díl ,,b“) o výměře
2 357 m2, části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1 díl ,,a“)
o výměře 3 153 m2, části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 527/5 díl
,,f“) o výměře 1 349 m2, a části pozemku parc. č. 527/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 527/5
díl ,,g“) o výměře 20 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, společnosti UNICAPITAL
Healthcare a.s. za kupní cenu celkem ve výši 7.077.610,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín obec Olomouc,
jehož součástí je budova č. p. 352, obč. vyb., Tomkova 40, včetně součástí a příslušenství,
společnosti UNICAPITAL Healthcare a.s. za kupní cenu ve výši 15.000.000,- Kč
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a užívání stavby propojovacího krčku (nadzemní koridor) mezi
budovou č. p. 352, obč. vyb., Tomkova 40, která je součástí pozemku parc. č. st. 179/3

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a budoucí plánovanou budovou,
která se bude realizovat na pozemcích parc. č. 527/3 ostatní plocha a parc. č. 343/1 ostatní
plocha, nad pozemkem parc. č. 527/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc,
ve prospěch pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha nádvoří v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc, jehož součástí je stavba č. p. 352, obč. vyb., Tomkova 40 dle důvodové zprávy
bod č. 1.1.
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a užívání stavby
propojovacího krčku (nadzemní koridor) mezi budovou č. p. 352, obč. vyb., Tomkova 40,
která je součástí pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc a budoucí plánovanou budovou, která se bude realizovat na pozemcích parc.
č. 527/3 ostatní plocha a parc. č. 343/1 ostatní plocha, nad pozemkem parc. č. 527/3 ostatní
plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná
plocha nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, jehož součástí je stavba č. p. 352, obč. vyb.,
Tomkova 40 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
5.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 343/1
ostatní plocha (dle GP parc. č. 527/3 díl ,,c“), parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 527/3 díl ,,d“) a parc. č. 453/5 ostatní plocha, 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 budova č. p. 352, obč. vyb., Tomkova 40 dle důvodové zprávy
bod č. 1.1.
6.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 343/2
ostatní plocha, parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 527/3 díl ,,d“) a parc. č. 527/5
ostatní plocha (dle GP parc. č. 527/3 díl ,,e“), 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 budova č. p. 352, obč. vyb., Tomkova 40 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
7.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemních kabelových vedení NN na pozemcích
parc. č. 527/3 ostatní plocha, parc. č. 527/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 527/3 díl ,,e"),
parc. č. 345/2 ostatní plocha, a parc. č. 346/4 ostatní plocha, 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 budova č. p. 352, obč. vyb., Tomkova 40 dle důvodové
zprávy bod č. 1.1.
8.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemcích parc. č. 343/1 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 343/1 díl ,,b“) a parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1
díl ,,a“), oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
9.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 343/1 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 343/1 díl ,,b“) v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve prospěch statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
10.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 527/3
ostatní plocha (dle GP parc. č. 527/5 díl ,,f“) v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
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11.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to jednotky č.
962/75, byt, v domě č. p. 962, byt. dům, Foerstrova 15, na pozemku parc. č. st. 1147
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801
na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801
na pozemku parc. č. st. 1147 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. za kupní cenu ve výši
2.143.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
12.
schvaluje
předběžný záměr směnit pozemky parc. č. 2000 ostatní plocha a parc. č. 438/47 ostatní
plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
za část pozemku parc. č. 478/1 ostatní plocha o výměře 357 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc ve vlastnictví společnosti TSR Czech Republic s.r.o. dle návrhu OKR. Výměra části
pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP, který na své náklady zajistí společnost TSR
Czech Republic s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
13.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 386/6 ostatní plocha o výměře 441 m2 v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc. Výměra bude upřesněna po zpracování GP, který
na své náklady zpracuje společnost STELO OIL spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
14.
schvaluje
předběžný záměr zřídit služebnost cesty přes pozemek parc. č. 386/6 ostatní plocha v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce, kdy rozsah
služebnosti vzejde z GP, který na své náklady zpracuje společnost STELO OIL spol. s r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
15.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1953/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
16.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 87/31 ostatní plocha o výměře 53 m2 a parc. č.
87/26 ostatní plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
17.
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků parc. č. 87/23 ostatní plocha o výměře 30 m2 a parc. č. 87/31
ostatní plocha o výměře 119 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.4.
18.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti REZIDENCE PODKOVA, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 87/26
ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouce-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.4.
19.
nevyhovuje žádosti
společnosti REZIDENCE PODKOVA, a.s. o prominutí úhrady bezdůvodného obohacení
za užívání částí pozemků parc. č. 87/31 ostatní plocha o výměře 53 m2 a parc. č. 87/26
ostatní plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.4.
20.
nevyhovuje žádosti
společnosti REZIDENCE PODKOVA, a.s. o stanovení úhrady bezdůvodného obohacení
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za užívání částí pozemků parc. č. 87/31 ostatní plocha o výměře 53 m2 a parc. č. 87/26
ostatní plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve výši 40,Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
21.
nevyhovuje žádosti
společnosti REZIDENCE PODKOVA, a.s. o stanovení nájemného za nájem částí pozemků
parc. č. 87/31 ostatní plocha o výměře 53 m2 a parc. č. 87/26 ostatní plocha o výměře 21
m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve výši 40,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy
bod č. 2.4.
22.
schvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemků parc. č. 87/31 ostatní plocha
o výměře 53 m2 a parc. č. 87/26 ostatní plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, za období od 1. 8. 2017 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti nájemní
smlouvy, ve výši 5 273,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
23.
bere na vědomí
vyjádření pana XXXXX ze dne 19. 7. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
24.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1414/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
25.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 577/8 trvalý travní porost o výměře 1 375 m2 v k. ú.
Arnoltice u Huzové, obec Huzová dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
26.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 308 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
27.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 308 ostatní plocha o výměře o výměře 689 m2 v k. ú.
Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
28.
revokuje
usnesení RMO ze dne 20. 2. 2018, bod programu 29, ve věci uložení vypovědět pachtovní
smlouvu se Zemědělským družstvem Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
29.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016,
ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín. Změnou
pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí pozemku parc. č. 366 ostatní plocha o výměře
2 951 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové
zprávy bod č. 2.8.
30.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.1.
31.
uděluje
společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. souhlas s užíváním části pozemku parc. č. 104/1
ostatní plocha o výměře 1 000 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panem XXXXX
dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
32.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s umístěním stavby oplocení, včetně 2 stožárů
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s osvětlením a bezpečnostními kamerami, a zpevněných ploch na částech pozemků parc.
č. 907/7 ostatní plocha a parc. č. 800/43 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
33.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. 274 zahrada v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, za období od 1. 2. 2015 do dne převodu vlastnického práva
k předmětnému pozemku společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
34.
souhlasí
s využitím části pozemku parc.č. 531/1, ostatní plocha, o výměře 2500 m2, v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc pro pořádání akce „Svatokopecké hody 2018“, za podmínek
dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
35.
schvaluje
společnosti RENGL, s.r.o. vrácení nájemného zaplaceného dle nájemní smlouvy č. OMAJPR/NAJ/002730/2015/Plh ze dne 15. 12. 2015 ve znění dodatku č. 1 za část pozemku parc.
č. 1029/28 ostatní plocha o výměře 2,90 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, a to od 1. 10.
2017 do dne předcházejícího dni uzavření nové pachtovní smlouvy, a dále vrácení
nájemného zaplaceného dle nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/002727/2015/Plh ze dne
15. 12. 2015 ve znění dodatku č. 1 za část pozemku parc. č. 76/3 ostatní plocha o výměře
3,4 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, a to od 1. 11. 2017 do dne
předcházejícího dni uzavření nové pachtovní smlouvy, se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 3.6.
36.
schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 6 m2, jehož součástí je
plakátovací plocha, v k. ú. Hodolany, parc. č. 405/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, jehož
součástí je plakátovací plocha – válec, v k. ú. Radíkov u Olomouce a parc. č. 76/3 ostatní
plocha o výměře 2,6 m2, jehož součástí je plakátovací plocha, v k. ú. Nedvězí u Olomouce,
vše obec Olomouc společnosti RENGL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
37.
schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 202/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Bělidla, parc.
č. 1059/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 1134/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše
v k. ú. Černovír, parc. č. 69 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, parc. č. 432/29
ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 401/17 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 443/1
ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 419/3 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú.
Hejčín, parc. č. 808/4 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 842/5 ostatní plocha o výměře 3
m2, parc. č. 624/2 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 946 ostatní plocha o výměře 4 m2,
parc. č. 733/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 624/19 ostatní plocha o výměře 4 m2 a
parc. č. st. 1702 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č.
1117 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 10 m2, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 779/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Chomoutov,
parc. č. 1414/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 1420/13 ostatní plocha o výměře 4
m2, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 70/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 72/5
ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 290/1 ostatní plocha
o výměře 4 m2, parc. č. 111/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 115/17 ostatní plocha
o výměře 4 m2, parc. č. 268/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Lazce, parc. č.
246/1 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Nemilany, parc. č. 150/8 ostatní plocha o výměře
4 m2 a parc. č. 480/4 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 800/4
ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 1081 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 590/4
ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 604/2
ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 2135 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 1072
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ostatní plocha o celkové výměře 9 m2, parc. č. 626/2 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc.
č. 619/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 247/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc.
č. 240/5 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 485/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc.
č. 614/28 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 485/2 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc.
č. 542 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 559/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc.
č. 792/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, parc. č. 1077 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše
v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 736 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 622/5 ostatní plocha
o výměře 4 m2, parc. č. 600/2 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 5/8 ostatní plocha
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 85/7 ostatní plocha o výměře
4 m2, parc. č. 213 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 203/1 ostatní plocha o výměře
4 m2, parc. č. 90/38 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 79/30 ostatní plocha o výměře
4 m2, parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 105/1 ostatní plocha o výměře
4 m2, parc. č. 124/6 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 95/25 ostatní plocha o výměře
4 m2 a parc. č. 328/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, parc.
č. 116/17 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 451/21 ostatní plocha
o výměře 4 m2, parc. č. 311/8 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 495/4 ostatní plocha
o výměře 4 m2 a parc. č. 350/19 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Povel, parc.
č. 1029/28 ostatní plocha o výměře 1,10 m2 v k. ú. Řepčín, parc. č. 812/16 orná půda
o výměře 4 m2 a parc. č. 424/1 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc.
č. 267 ostatní plocha o výměře 4 m2, parc. č. 463/2 zahrada o výměře 4 m2, vše v k. ú.
Svatý Kopeček, parc. č 176/1 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce,
parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Lošov, vše obec Olomouc a část pozemku parc.
č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, konkrétně
pak část zděného oplocení o výměře 4,6 m x 2,2 m, které je součástí tohoto pozemku,
společnosti RENGL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
38.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 474/1 zahrada o výměře 467 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
39.
schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 290/32 ostatní plocha o výměře 115 m2 a parc. č. 633/3 ostatní
plocha o výměře 6 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové
zprávy bod č. 3.8.
40.
schvaluje
skončení pachtu dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/000073/2015/Plh uzavřené dne
28. 1. 2015 s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
41.
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 151 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
42.
schvaluje
pacht částí pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o celkové výměře 26 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
43.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
44.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
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45.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015
ve znění dodatků č. 1 až č. 9 uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s.
spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 1223/17 vodní plocha o výměře 3 124 m2, parc.
č. 1247/8 ostatní plocha o výměře 675 m2, parc. č. 1253/11 lesní pozemek o výměře 8 347
m2, parc. č. 1253/25 ostatní plocha o výměře 410 m2, parc. č. 1255/1 lesní pozemek
o výměře 407 m2, (PK) 1223/6 o výměře 477 m2, (PK) 1255 o výměře 384 m2, vše v k. ú.
Hynkov, obec Příkazy, parc. č. 590/18 lesní pozemek o výměře 140 m2 v k. ú. Střeň, obec
Střeň, parc. č. 1339/6 lesní pozemek o výměře 3 034 m2 a části pozemku parc. č. 1340/2
lesní pozemek o výměře 738 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc z předmětu pachtu,
dále spočívající v rozšíření předmětu pachtu o pozemky parc. č. 1246/2 lesní pozemek
o výměře 598 m2, parc. č. 1254/5 lesní pozemek o výměře 20 047 m2, parc. č. 1254/6 lesní
pozemek o výměře 6 564 m2, parc. č. 1255/1 lesní pozemek o výměře 2 140 m2, parc. č.
1257/2 ostatní plocha o výměře 56 m2, parc. č. 1273/3 lesní pozemek o výměře 8 700 m2,
parc. č. 1273/4 lesní pozemek o výměře 5 022 m2, parc. č. 2753/1 lesní pozemek o výměře
631 m2, parc. č. 2783/1 lesní pozemek o výměře 556 m2, parc. č. 3224/2 ostatní plocha
o výměře 11 184 m2, parc. č. 894 trvalý travní porost o výměře 302 m2, parc. č. 699/7 trvalý
travní porost o výměře 2 600 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, parc. č. 1601 vodní
plocha o výměře 3 137 m2, parc. č. 1602 lesní pozemek o výměře 5 461 m2, parc. č. 1603
lesní pozemek o výměře 5 310 m2, vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy, parc. č. 706 lesní
pozemek o výměře 335 m2 v k. ú. Střeň, obec Střeň, parc. č. 1634/1 lesní pozemek
o výměře 2 716 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, parc. č. 1148/3
lesní pozemek o výměře 1 416 m2, parc. č. 1429/2 lesní pozemek o výměře 539 m2, vše v k.
ú. Huzová, obec Huzová, parc. č. 511 ostatní plocha o výměře 996 m2 v k. ú. Mutkov, obec
Mutkov, parc. č. 983/1 lesní pozemek o výměře 10 660 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
parc. č. 1665/4 lesní pozemek o výměře 29 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad
Moravou, část pozemku parc. č. 1687/4 lesní pozemek o výměře 8 m2 v k. ú. Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou, dále o most Huzovský, umístěný na pozemcích parc. č.
3209/2 ostatní plocha, parc. č. 2601 trvalý travní porost a parc. č. 2593/3 lesní pozemek, vše
v k. ú. Huzová, obec Huzová, most Francouzský, umístěný nad pozemkem parc. č. 1690/1
vodní plocha a na pozemcích parc. č. 1633/1 lesní pozemek a parc. č. 1687/1 lesní
pozemek, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, most Pasecký,
umístěný na pozemku parc. č. 2150/2 lesní pozemek v k. ú. Paseka u Šternberka, obec
Paseka, lesní cestu Staré Kladničí, která je součástí pozemku parc. č. 1221/4 lesní pozemek
v k. ú. Hynkov, obec Příkazy a dále spočívající v upřesnění výměry u pozemků parc. č. 2601
trvalý travní porost z 34 981 m2 na 33 702 m2, parc. č. 3049/1 lesní pozemek z 2 762 785
m2 na 2 764 064 m2, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová a spočívající v doplnění seznamu
pozemků, jejichž součástí je lesní cesta U Hájenky o pozemky parc. č. 1665/4 lesní pozemek
o výměře 29 m2 a část pozemku parc. č. 1687/4 lesní pozemek o výměře 8 m2, vše v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávybod č. 3.12.
46.
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/001596/2016/Sul ze dne 12. 5. 2016 uzavřenou
s manželi XXXXX spočívající ve změně doby nájmu z doby určité do 30. 4. 2018 na dobu
určitou do 30. 4. 2019 a v upřesnění účelu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
47.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. st. 60 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
s č. p. 64, obč. vybavenost o výměře 1267 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření pro Střední školu, Základní školu a
Mateřskou školu prof. V. Vejdovského Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.14.
48.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 451/30 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Povel, obec
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Olomouc společnosti RK Invest s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
49.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 135/1 ostatní plocha o výměře 39 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc společnosti ČEPRO, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
50.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 1117/1 ostatní plocha o výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
51.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. 1622 zahrada o výměře 159 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
52.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015
ve znění dodatků č. 1 až č. 9 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající
ve vyjmutí části pozemku parc. č. 755/2 orná půda o výměře 3930 m2 v k. ú. Chomotouv,
obec Olomouc z předmětu pachtu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
53.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. 755/162 orná půda o výměře 1242 m2 a části pozemku parc.
č. 755/2 orná půda o výměře 3930 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc paní XXXXX
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
54.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. 485 ostatní plocha o výměře 222 m2 a části pozemku parc. č. 93/58
ostatní plocha o výměře 285 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Společenství
vlastníků jednotek Pasteurova č.p. 771/4, Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
55.
revokuje
usnesení RMO ze dne 9. 8. 2016, bod programu 2, bod č. 3. 12. důvodové zprávy ve věci
schválení nájmu části pozemku parc. č. 155 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
56.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 155 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
57.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/3/2012/S ze dne 18. 1. 2012 uzavřené
se společností Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. dohodou ke dni
30. 6. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
58.
schvaluje
nájem prostoru o výměře 401,25 m2 v 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy č.p. 587, obč. vyb., ul.
Slovenská č.o. 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 7/1 zast. plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, Základní umělecké škole CAMPANELLA Olomouc se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.23.
59.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 3. 2002 ve znění dodatku, jejímž
předmětem jsou prostory sloužící podnikání o výměře 70,70 m2 v 1. PP domu č. p. 593,
objekt k bydlení, tř. Spojenců č. o. 14, který je součástí pozemku parc. č. st. 1039 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, spočívající v rozšíření subjektu
na straně nájemce o pana XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.24.
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60.
schvaluje
výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 132,52 m2 v 1. NP budovy
č.p. 1, byt. dům, Pavelčákova č.o. 21, která je součástí pozemku parc. č. st. 464, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parkovacího stání ve dvorním
traktu objektu, společnosti Pí centrum Zdravá výživa s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.25.
61.
schvaluje
výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 64,10 m2 v 1. NP budovy
č.p. 192, obč. vyb., Dolní náměstí č.o. 8-9, která je součástí pozemku parc. č. st. 614,
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, pronajatých XXXXX
dle důvodové zprávy bod č. 3.26.
62.
nepřijímá
nabídku společnosti NAMIRO s.r.o. na nájem jednotek č. 1198/2, č. 1198/3, č. 1198/6, č.
1198/7, č. 1198/28, č. 1198/29, č. 1198/30 a č. 1198/31, vše způsob využití - rozestavěná
jednotka, v budově č. p. 1198, Palackého 14, na pozemku parc. č. st. 1873 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
63.
doporučuje zastupitelstvu města
nepřijmout nabídku na koupi jednotek č. 1198/2, č. 1198/3, č. 1198/6, č. 1198/7, č. 1198/28,
č. 1198/29, č. 1198/30 a č. 1198/31, vše způsob využití - rozestavěná jednotka, v budově č.
p. 1198, Palackého 14, na pozemku parc. č. st. 1873 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, z vlastnictví společnosti NAMIRO s.r.o. do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
64.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemků parc. č. 276/1 ostatní plocha, parc. č. 276/35 ostatní plocha, parc. č. 276/38
ostatní plocha, pozemku parc. č. st. 520/2 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 521/7 zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, obč. vyb., ve vlastnictví
kupujícího, pozemku parc. č. st. 521/8 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, obč. vyb., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 1065 zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví
kupujícího, pozemku parc. č. st. 1069 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 1070 zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví
kupujícího, pozemku parc. č. st. 1071 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 1072 zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví
kupujícího, pozemku parc. č. st. 1073 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 1074 zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví
kupujícího, pozemku parc. č. st. 1075 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 1076 zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví
kupujícího a pozemku parc. č. st. 1096 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází
budova bez čp/če, tech. vyb., ve vlastnictví kupujícího, vše včetně součástí a příslušenství,
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - MILNEA státní podnik
v likvidaci do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 9 687 000,- Kč
+ náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 27 830,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.2.
65.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti FORME ITALIA s.r.o. o koupi pozemků parc. č. 91 orná půda o výměře
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4143 m2 a parc. č. 93 zahrada o výměře 61 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
za kupní cenu ve výši 17 314 000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
66.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemků parc. č. 91 orná půda o výměře 4143 m2 a parc. č. 93 zahrada o výměře 61
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti FORME ITALIA s.r.o.
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 2 970 500,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
67.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 384/3 trvalý travní porost o výměře 6115 m2 v k. ú. Unčovice, obec
Litovel z vlastnictví paní XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu
ve výši 100 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
68.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 228/1 orná půda (dle GP parc. č. 228/62 orná půda) o výměře
283 m2 a pozemky parc. č. 228/28 orná půda o výměře 366 m2, parc. č. 813/2 ostatní
plocha o výměře 42 m2, parc. č. 824/68 ostatní plocha o výměře 115 m2 a parc. č. 228/21
orná půda o výměře 5 683 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti
DEVELOP Holding, a.s. za části pozemku parc. č. 228/23 orná půda (dle GP parc. č. 228/64
orná půda o výměře 3 769 m2 a parc. č. 228/63 orná půda o výměře 3 726 m2) o celkové
výměře 7 495 m 2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce s tím, že společnost DEVELOP Holding, a.s. uhradí statutárnímu městu Olomouc
doplatek cenového rozdílu ve výši 1 635 800,- Kč a úhradu nákladů ve výši 6 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.6.
69.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti DEVELOP Holding, a.s. o zařazení části pozemku parc. č. 228/1 orná
půda o výměře 1918 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do předmětu směny dle důvodové
zprávy bod č. 4.6.
70.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002346/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016
uzavřenou se společností AGRA Chválkovice, spol. s r.o. spočívající ve vyjmutí částí
pozemku parc. č. 228/23 orná půda o celkové výměře 7 495 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
71.
schvaluje
svěření zeleně nacházející se na pozemcích parc. č. 813/2 a parc. č. 824/68, oba ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do správy OŽP MMOl dle důvodové zprávy bod
č. 4.6.
72.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 623/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 623/5 ostatní
plocha) o výměře 2123 m2 a pozemku parc. č. 287/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Klíče – centra sociálních služeb, příspěvkové
organizace se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
73.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 623/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 623/6 ostatní
plocha) o výměře 436 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouce z vlastnictví
Olomouckého kraje, s právem hospodařit - Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková
organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
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74.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 287/4 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
a pozemku parc. č. 851/3 trvalý travní porost v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, státnímu
podniku Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 369.000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.8.
75.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. st. 1382 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, jehož součástí je stavba č. p. 1121, obč. vyb., společnosti Výstaviště Flora
Olomouc a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávybod č. 4.9.
76.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 265/107 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům
XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 46.000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.10.
77.
schvaluje
zřízení služebnosti cesty přes části pozemků parc. č. 1023/1 orná půda, parc. č. 1023/2
ostatní plocha, parc. č. 1019 ostatní plocha, parc. č. 1018 ostatní plocha a parc. č. 1017
ostatní plocha (vše dle GP č. 760-467/2017 parc. č. 1023/1 vodní plocha), vše v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 1016 ostaní plocha v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
78.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 1017 ostatní plocha, parc. č. 1018 ostatní plocha, parc. č. 1019
ostatní plocha, parc. č. 1021 ostatní plocha, parc. č. 1022 ostatní plocha, parc. č. 1023/1
orná půda, parc. č. 1023/2 ostatní plocha a parc. č. 1024 trvalý travní porost (vše dle GP
parc. č. 1023/1 vodní plocha) o výměře 57 505 m2 a části pozemků parc. č. 1025/2 vodní
plocha (dle GP díl „a“) o výměře 83 m2, parc. č. 1025/1 trvalý travní porost (dle GP díl „b“)
o výměře 696 m2, parc. č. 1020/1 trvalý travní porost (dle GP díl „c“) o výměře 658 m2, parc.
č. 1020/1 trvalý travní porost (dle GP díl „d“) o výměře 248 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc
za kupní cenu celkem ve výši 3.809.492,- Kč hrazenou ve splátkách dle důvodové zprávy
bod č. 4.11.
79.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 351 orná půda o výměře 558 m2
a parc. č. 352 orná půda o výměře 315 m2, oba v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.13.
80.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 598/1 ostatní plocha o výměře 310 m2
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
81.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 283/5 orná půda o výměře 752 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
82.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
83.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN
250 na pozemcích parc. č. 762/63 a parc. č. 842/1,vše ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec
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Olomouc, se společností Rosnička CZ, s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy
bod č. 5.2.
84.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 100 a kanalizace DN 300 s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
85.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu a kanalizace na pozemcích
parc. č. 834/1, parc. č. 834/2 a parc. č. 649/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, se společností PREFA SYSTEM s.r.o. jako budoucím prodávajícím, dle důvodové
zprávy 5.4.
86.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 100 a kanalizace DN 300 se společností PREFA SYSTEM s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 5.5.
87.
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvě č. MAJ-IN-B/29/2010/Hoa
s manžely XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
88.
schvaluje
úhradu částky ve výši 49.841,- Kč manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
89.
nevyhovuje žádosti
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o úpravu sazeb za zřízení věcných
břemen dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
90.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích par. č. 779/2
orná půda a parc. č. 779/18 ostatní plocha, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch pozemků parc. č. 774/1 orná půda a parc. č. 774/3 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba č. p. 887, rod. dům, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
91.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní
přípojky na pozemcích par. č. 779/2 orná půda a parc. č. 779/18 ostatní plocha, oba v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 774/1 orná půda a parc. č.
774/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 887, rod. dům, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
92.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 853 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
93.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 853 ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.3.
94.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
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na pozemcích parc. č. 735/17 a parc. č. 735/27, oba ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
95.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 735/17 a parc. č. 735/27, oba
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
96.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 610 ostatní pocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
97.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 610 ostatní pocha v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.5.
98.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 445/2 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
99.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 445/2 ostatní plocha v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.6.
100. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 378 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
obč. vyb, parc. č. 646, parc. č. 647, oba zahrada, parc. č. 741/3 orná půda, parc. č. 640,
parc. č. 641, parc. č. 642, parc. č. 643/4, parc. č. 644, parc. č. 645, parc. č. 648, parc. č. 649,
parc. č. 660, parc. č. 768/1 a parc. č. 817, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc a na mostní konstrukci přes potok Nemilanka nad pozemkem parc. č. 652/3 vodní
plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.7.
101. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 378 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb, parc. č. 646, parc. č. 647, oba zahrada, parc.
č. 741/3 orná půda, parc. č. 640, parc. č. 641, parc. č. 642, parc. č. 643/4, parc. č. 644, parc.
č. 645, parc. č. 648, parc. č. 649, parc. č. 660, parc. č. 768/1 a parc. č. 817, vše ostatní
plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a na mostní konstrukci přes potok Nemilanka
nad pozemkem parc. č. 652/3 vodní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
102. revokuje
usnesení RMO ze dne 31. 10. 2017 bod programu č. 2, bod č. 6.6. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 1001, parc. č. 1028/7, parc. č. 1029/22, parc. č. 1029/23, parc.
č. 1029/24, parc. č. 1031, parc. č. 1163/1, parc. č. 1239, parc. č. 31/18, parc. č. 31/19, parc.
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č. 53/16, parc. č. 69/1, parc. č. 80/10, parc. č. 1000/1, vše ostatní plocha, parc. č. st. 55/2
zast.pl. a nádvoří a parc. č. 79/16 zahrada, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, parc. č. 453/8,
parc. č. 452/3, parc. č. 452/4, parc. č. 341/3 a parc. č. 326/8, vše ostatní plocha v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.8.
103. revokuje
usnesení RMO ze dne 31. 10. 2017 bod programu č. 2, bod č. 6.6. důvodové zprávy, ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1001, parc.
č. 1028/7, parc. č. 1029/22, parc. č. 1029/23, parc. č. 1029/24, parc. č. 1031, parc. č. 1163/1,
parc. č. 1239, parc. č. 31/18, parc. č. 31/19, parc. č. 53/16, parc. č. 69/1, parc. č. 80/10, parc.
č. 1000/1, vše ostatní plocha, parc. č. st. 55/2 zast.pl. a nádvoří a parc. č. 79/16 zahrada, vše
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, parc. č. 453/8, parc. č. 452/3, parc. č. 452/4, parc. č. 341/3 a
parc. č. 326/8, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
104. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 1001, parc. č. 1000/2, parc. č. 1028/7, parc. č. 1029/22 (dle GP parc.
č. 1029/22), parc. č. 1029/23, parc. č. 1029/24, parc. č. 1031, parc. č. 1163/1, parc. č. 1239,
parc. č. 31/18, parc. č. 53/16, parc. č. 69/1, parc. č. 80/10, parc. č. 1000/1 (dle GP parc.
č. 1000/1), vše ostatní plocha a parc. č. 79/16 zahrada, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc,
parc. č. 338/8 zahrada, parc. č. 453/8, parc. č. 452/3, parc. č. 452/4 a parc. č. 341/3, vše
ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
105. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1001, parc. č. 1000/2, parc.
č. 1028/7, parc. č. 1029/22 (dle GP parc. č. 1029/22), parc. č. 1029/23, parc. č. 1029/24,
parc. č. 1031, parc. č. 1163/1, parc. č. 1239, parc. č. 31/18, parc. č. 53/16, parc. č. 69/1,
parc. č. 80/10, parc. č. 1000/1 (dle GP parc. č. 1000/1), vše ostatní plocha a parc. č. 79/16
zahrada, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, parc. č. 338/8 zahrada, parc. č. 453/8, parc. č.
452/3, parc. č. 452/4 a parc. č. 341/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
106. nevyhovuje žádosti
společnosti SB projekt s.r.o. o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1029/22 (dle GP parc. č. 1029/36) a parc. č.
1000/1 (dle GP parc. č. 1000/5), vše ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
107. nevyhovuje žádosti
společnosti SB projekt s.r.o. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.
1029/22 (dle GP parc. č. 1029/36) a parc. č. 1000/1 (dle GP parc. č. 1000/5), vše ostatní
plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.8.
108. revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 4. 2018, bod programu 2, bod 6. 5. ve věci zřízení věcného
břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení na pozemku parc. č. 693
ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
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109. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 693 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
110. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 812/30 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
111. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 812/30 orná půda v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
112. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 1646, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1721/30, parc. č. 1721/37, parc.
č. 1721/39, parc. č. 1721/40, parc. č. 1721/65, parc. č. 1721/67, parc. č. 1721/69, parc.
č. 1721/71, parc. č. 1721/72, parc. č. 1721/92, parc. č. 1721/93, parc. č. 1721/94, parc.
č. 1721/103, parc. č. 1721/129, parc. č. 1961/1, parc. č. 1963/1, parc. č. 1963/7 a parc.
č. 1963/10, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
113. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 116/109 a parc. č. 116/57, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
114. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 116/109 a parc. č. 116/57, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
115. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJPR/BVB/002234/2015/Sul uzavřené dne 5. 10. 2015 se společností STAFOS - REAL, s.r.o.,
kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení
rozsahu služebnosti a kopie kolaudačního souhlasu z 14. 5. 2018 na 30. 6. 2018,
k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení služebnosti z 14. 9. 2018 na
31. 10. 2018, k rozšíření služebností dotčených pozemků o pozemek parc. č. 1146 ostatní
plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a ke zvýšení jednorázové úplaty na 73 000,- Kč bez
DPH dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
116. schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování vodního díla odvodu dešťových vod
na pozemcích parc. č. 812/33 orná půda a parc. č. 1146 ostatní plocha oba v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové
zprávě bod č. 1.1.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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3

Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o
provozování vodovodů a kanalizací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
výtah základních informací ze zprávy společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
o provozování vodovodů a kanalizací za rok 2017 dle důvodové zprávy.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Plán udržitelné městské mobility Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
ZMO schválit Plán udržitelné městské mobility Olomouc dle závěru důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit ZMO k projednání a schválení dokument Plán udržitelné městské mobility Olomouc
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 17137 - Oprava tramvajové trati - ul.
Brněnská, Olomouc, SO 01: Traťový úsek oblouk Brněnská zast. Fakultní nemocnice a SO 02: Brněnská - podchod - zadání
(ORG 5805)

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 smluv
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Veřejná zakázka č. 18021 - Jihoslovanské mauzoleum - II.
ETAPA - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
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2.
schvaluje
vybraného dodavatele, v souladu s§ 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Předložil:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.1.

7

Veřejná zakázka č. 18046 - Smetanova ulice - rekonstrukce
vodovodu a kanalizace - zadání (ORG 15698)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.2.

8

Veřejná zakázka č. 18059 - Zajištění TDS - 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
předloženou důvodovou zprávu,
2.
ruší
bod 2 usnesení RMO č. 9 ze dne 27.3.2018,
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 upravené 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: 5.3.
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9

Veřejná zakázka č. 18071 - MŠ Nedvědova - energetické
opatření - zahájení, komise (ORG 5621)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
c) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností S - Invest CZ
s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ 25526171,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
náměstka primátora 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: 5.4.

10

Veřejná zakázka č. 18073 - Barákova ulice - rekonstrukce stoky
GVe - zahájení, komise (ORG 5706)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
náměstka primátora 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: 5.5.
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11

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
doporučuje
ZMO schválit budoucí darování části pozemku parc.č. 607/10 ostatní plocha o výměře cca
29 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle situačního zákresu (SO 101 – komunikace)
ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření náležející Správě silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
3.
doporučuje
ZMO schválit směnu částí pozemků parc. č. 402/1 ostatní plocha (dle GP1 nově označena
jako pozemek parc. č. 402/3 o výměře 29 m2) a parc. č. 992/1 ostatní plocha (dle GP1 nově
označena jako parc. č. 992/7 o výměře 163 m2), v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,
ve vlastnictví společnosti ALTIUS INVEST s.r.o., IČ 05427410 za pozemek parc. č. st. 217
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 393 m2 a část pozemku parc. č. st. 248 zastavěná
plocha a nádvoří (dle GP2 nově označena jako pozemek parc. č. 248/2 o výměře 515 m2,
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce s cenovým
doplatkem společnosti ALTIUS INVEST s.r.o. ve výši 1.326.500 Kč + 21 % DPH,
4.
doporučuje
ZMO nevyhovět žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. st.217 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 375 m2 a parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
402 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
5.
schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/24/2010/Hoa ve znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené s XXXXX,
6.
doporučuje
ZMO schválit budoucí koupi a budoucí zřízení služebnosti v rámci částí pozemků parc.
č. 414/7 o výměře 4.909 m2 (dotčená část o výměře cca 51 m2), parc. č. 413/5 o výměře
6.571 m2 (dotčená část o výměře cca 80 m2) a parc. č. 413/4 o výměře 9.255 m2 (dotčená
část o výměře cca 96 m2), to vše orná půda v k.ú. Topolany, obec Olomouc ve vlastnictví
paní XXXXX (budoucí prodávající a budoucí oprávněný). Kupní cena bude sjednána ve výši
dle znaleckého posudku. Budoucí služebnost bude spočívat v právu oprávněného vjíždět
na dotčené pozemky přes budoucí služebný pozemek vozidly zemědělské techniky, jakož
i jinými vozidly, dále v právu na dotčené pozemky přes budoucí služebný pozemek chodit
nebo se po něm dopravovat lidskou silou a právo, aby na dotčené pozemky přes budoucí
služebný pozemek jezdily, přecházely nebo se dopravovaly lidskou silou na dotčené
pozemky i jiné osoby. Budoucí služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou,
7.
doporučuje
ZMO schválit darování částí pozemků parc. č. 1468/1 (dle GP nově označený pozemek
1468/17 výměře 106 m2) a parc. č. 1468/5 (dle GP nově označené pozemky parc.
č. 1468/18 o výměře 1138 m2 a parc. č. 1468/19 o výměře 90 m2), to vše ostatní plocha
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
statutárního města Olomouce,
8.
schvaluje
budoucí zřízení služebnosti k části pozemku parc. č. 1468/1 ost. pl. v katastrálním území
Chválkovice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, věcné břemeno spočívající v právu zřídit a
provozovat na předmětném pozemku vodovod a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný
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pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním,
kontrolou, údržbou, čištěním, odstraněním vodovodu, včetně jeho ochranného pásma
v délce cca 638 m2 a k části pozemku parc. č. 1468/5 ost. pl. v katastrálním území
Chválkovice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, věcné břemeno spočívající v právu zřídit a
provozovat na předmětném pozemku kanalizaci a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný
pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním,
kontrolou, údržbou, čištěním, odstraněním kanalizace, včetně jejího ochranného pásma
v délce cca 113 m2 ve prospěch statutárního města Olomouce, a to bezúplatně a na dobu
neurčitou.
9.
schvaluje
skončení nájemní smlouvy č. OI-IP/NAJ/000871/2012/Kli ze dne 12. 11. 2012 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2015 mezi Českou republikou - zastoupenou Ministerstvem
obrany (pronajímatel) a Statutárním městem Olomouc (nájemce), a to ke dni 31. 5. 2018.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

12

Výstaviště Flora Olomouc - dotace na oranžérii IV. et. (ORG
5908)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOI r. 2018 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města
pověřit náměstka Mgr. Filipa Žáčka k podpisu smlouvy o poskytnutí individuální dotace
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

13

Závěrečné vyúčtování projektů IROP (ORG 4367, 4769, 5455,
5346)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zajistit plnění povinností č. 1-8 dle části E důvodové zprávy
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
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3.
ukládá
zajistit plnění povinností č. 8 a 9 dle části E důvodové zprávy
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí ekonomického odboru
4.
ukládá
zajistit plnění povinností č. 9-11 dle části E důvodové zprávy
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí odboru investic
5.
ukládá
zrušit k 31.5.2018 zvláštní účty č. 7242272/0800, 7217982/0800, 7242352/0800,
7242192/0800
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

14

Mošnerova ulice (ORG 5021, 4575)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru investic postupovat dle bodu 3 c) + d) důvodové zprávy
T:
listopad 2018
O:
vedoucí odboru investic

Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Rozpočtové změny roku 2018 + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 - část A a část B
včetně dodatku č. 1
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2018 dle upravené důvodové zprávy - část A
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2018 dle upravené důvodové zprávy – část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2018
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dle upravené důvodové zprávy – část B včetně dodatku č. 1
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10.

16

Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se výsledků hospodaření SMOl za rok 2017 včetně všech příloh
2.
ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce "Závěrečný účet - výsledky
hospodaření SMOl za rok 2017" včetně vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2017, a to "bez
výhrad"
b) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 11.

17

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok 2019 2021

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok 2019 2021včetně všech příloh
2.
ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení střednědobý výhled rozpočtu SMOl
na rok 2019 - 2021 včetně všech příloh
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.

18

Úprava OZV č. 2/2016 o užívání veřejného prostranství

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně přílohy
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2.
souhlasí
s rozpracováním záměru úpravy OZV č. 2/2016 o užívání veřejného prostranství
3.
ukládá
předložit návrh úpravy OZV č. 2/2016 o užívání veřejného prostranství na nejbližší zasedání
ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.1.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1)
b) Dolní náměstí 47, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a)
c) Synkova 8, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2b)
d) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 3)
3.
nevyhovuje
žádosti XXXXX o revokaci rozhodnutí Rady města ze dne 27.3.2018
dle důvodové zprávy bod 4)
4.
ukládá
připravit návrh způsobu pronájmu bytů v domech družstva Jiráskova a Jižní dle diskuse
v RMO
T:
19. 6. 2018
O:
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s XXXXX, s panem XXXXX a s panem XXXXX dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Aktualizace harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizovaný harmonogram výzev Strategie ITI OA na rok 2018
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 34 a 39
(Infrastruktura zájmového a neformálního vzdělávání II,
Terminály III)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvu č. 34 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže
a celoživotního učení II
3.
schvaluje
výzvu č. 39 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy III
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 32
(Tramvajové tratě III) a změna výzvy nositele ITI Olomoucké
aglomerace č. 20 (ITS ve městech)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvu č. 32 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy
na drážním principu III
3.
schvaluje
změnu výzvy č. 20 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.

24
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Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 36, 37 a
38

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvu č. 36 Nemovitosti II
3.
schvaluje
výzvu č. 37 Inovace - Inovační projekt II
4.
schvaluje
výzvu č. 38 Potenciál II
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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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
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.
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Náhradní parkování PPO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
pravidla pro vydávání parkovacích karet a čipových karet dle návrhu důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 20.

27

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Na zahrádkách dle důvodové zprávy
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Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 21.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení FRENCH CORNER TRAFFIC v ul. Masarykova tř., Olomouc, v rozsahu 23,4 m2 pro žadatele fu KROMPL s.r.o.,
Milíkov 9, 349 01 Stříbro, na dobu od 11.5. do 31.10. 2018.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 22.
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Hřbitovy města Olomouce - pronájem kaple a pozemků na
Nové Ulici

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
část 49 bodu 2 usnesení Rady města Olomouce z 9. 8. 2016
3.
souhlasí
se záměrem pronájmu pozemků a budovy dle předložené důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit k projednání znění veřejné výzvy k podání nabídek na výši nájmu pronajímaných
nemovitostí včetně realizace rekonstrukce a budování se zapracováním náhrady nájemci
ve variantě 1 předložené důvodové zprávy
T:
14. 8. 2018
O:
ředitel Hřbitovů města Olomouce
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Křižovatka Brněnská – Velkomoravská

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
náměstku primátora RNDr. Aleši Jakubcovi, Ph.D., jednat se zainteresovanými subjekty
dle závěru důvodové zprávy
T:
18. 7. 2018
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Studie zeleně Hamrys

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předloženou Studii rekreační lokality ve Slavoníně
3.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016,
ve znění dodatku č. 1 a č. 2 uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín. Změnou
pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 812/1 orná půda o výměře
10 511 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z předmětu pachtu.
4.
ukládá
odboru investic, odboru majetkoprávnímu a odboru životního prostředí připravit na jednání
RMO návrh dalšího postupu
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí odboru investic, vedoucí majetkoprávního odboru, vedoucí odboru
životního prostředí
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Změna č. II Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ukládá
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke Změně č. II 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: 26.

27
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Změna č. II Územního plánu Olomouc - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ukládá
předložit návrh na vydání Změny č. II 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: 26.1.
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Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
OKR předložit na jednání ZMO dne 4.6.2018 návrh na pořízení změny Regulačního plánu
RP-13 Sídliště Lazce souladu s §72 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3.
ukládá
OKR předložit na jednání ZMO dne 4.6.2018 návrh na určení RNDr. Aleše Jakubce, PhD.,
náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na pořízení změny Regulačního plánu RP13 Sídliště Lazce v souladu s §67 odst.4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.

35

Základní škola Olomouc a Mateřská škola - Holice, Náves
Svobody 41 - výsledek konkurzního řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
jmenuje
ředitelku Základní školy a Mateřské školy Olomouc dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat uchazeče o výsledku konkurzního řízení
T:
29. 5. 2018
O:
vedoucí odboru školství
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

36

Zřizovací listiny příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem aktualizovaného znění zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
dle důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy
3.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit aktualizované znění zřizovacích listin příspěvkových
organizací - škol dle důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit aktualizované znění zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol ke schválení
Zastupitelstvu města Olomouce
T:
zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol roku 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účetní závěrky PO - škol dle přílohy č.1 a č.2 důvodové zprávy
3.
schvaluje
návrh finančního vypořádání roku 2017 PO - škol dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
4.
schvaluje
použití finančních prostředků rezervních fondů k posílení zdrojů fondů investic PO - škol
dle přílohy č. 5 důvodové zprávy
5.
pověřuje
náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška podpisem Protokolů o schvalování účetních
závěrek jednotlivých PO - škol, dle přílohy č.3 důvodové zprávy
T:
29. 5. 2018
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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GDPR - návrh smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření smluv o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů s příspěvkovými
organizacemi - školami dle důvodové zprávy a dle vzoru přiložené smlouvy
3.
ukládá
podepsat smlouvy o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřené mezi
SMOl a příspěvkovými organizacemi - školami
T:
29. 5. 2018
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Moravské divadlo Olomouc - převod z rezervního fondu do
investičního fondu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního dle důvodové
zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace
a marketingu) seznámit s rozhodnutím rady města ředitele příspěvkové organizace
T:
29. 5. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání
příspěvkových organizací (vyjma školských subjektů) za rok
2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
a) účetní závěrky příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc, Moravská
filharmonie Olomouc, Knihovna města Olomouce, Zoologická zahrada Olomouc a Hřbitovy
města Olomouce sestavené k 31. 12. 2017 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
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b) finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017 dle přílohy důvodové zprávy,
c) odpisové plány příspěvkových organizací za rok 2017 dle přílohy důvodové zprávy
3.
pověřuje
- náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie
Olomouc a Knihovna města Olomouce,
- náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce,
- náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph. D. k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc
4.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace
a marketingu) uvědomit jednotlivé příspěvkové organizace o přijatém usnesení
T:
29. 5. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení
hmotné zainteresovanosti ředitelů PO za rok 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
výši odměny za hmotnou zainteresovanost ředitelů PO
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informaci (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace
a marketingu) uvědomit jednotlivé PO o realizaci příslušného usnesení
T:
29. 5. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:

Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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Studie odtokových poměrů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
navržený postup realizace projektu dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
odbor ochrany organizací
protipovodňovými opatřeními

jednání

s

vlastníky

pozemků

dotčených

navrženými

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 36.
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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 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 dle upravené přílohy č. 1
důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 dle důvodové zprávy - příloha č. 1 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč s příjemci dle důvodové zprávy příloha č. 1
5.
souhlasí
s ponecháním zůstatku 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 - upravená příloha č. 1
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
7.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly
pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T:
19. 6. 2018
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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Individuální dotace v oblasti kultury

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 včetně přílohy
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle přílohy a z toho vyplývající
rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy
4.
doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 dle přílohy
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy
5.
ukládá
seznámit zastupitelstvo města se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018 přílohy
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Investiční dotace v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl v dotačním programu "Pořízení nebo zhodnocení
investičního majetku sportovních organizací" dle přílohy důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl v dotačním programu "Pořízení nebo zhodnocení
investičního majetku sportovních organizací dle důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.

46

Audit hlavních pokladen SMOl

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. 4/2018
o zjištěních z vykonaného auditu
T:
14. 8. 2018
O:
vedoucí ekonomického odboru

33

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 40.

47

Audit hospodaření s finančními prostředky v roce 2017 dle
paragrafu 6171

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. 2/2018
o zjištěních z vykonaného auditu
T:
18. 7. 2018
O:
vedoucí odboru informatiky
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 41.

48

Využití dotace v roce 2017 na projekt "Mateřská škola 1.
olomoucká sportovní"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 42.

49

Využití dotace v roce 2017 na projekt "Zajištění telefonické
krizové pomoci v Olomouci v roce 2017"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 43.

50

Záměr pronájmu prostor poskytovateli sociálních služeb

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí součinnosti organizaci Jdeme Autistům Naproti z.s. při podání žádostí o grant na
rekonstrukci předmětné nemovitosti
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3.
ukládá
v případě neúspěchu dotační žádosti připravit podklady pro žádost o individuální dotaci u KÚ
Olomouckého kraje
T:
dle důvodové zprávy
O:
vedoucí odboru sociálních služeb
4.
ukládá
podepsat dokumenty potřebné k žádostem o dotaci dle důvodové zprávy
T:
dle důvodové zprávy
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
5.
schvaluje
Hřbitovům města Olomouce dlouhodobě pronajmout část svěřeného majetku, dle důvodové
zprávy
6.
ukládá
zpracovat studii pro využití nemovitosti pro sociální účely a předložit do RMO
T:
18. 9. 2018
O:
vedoucí odboru sociálních služeb, ředitel Hřbitovů města Olomouce
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 44.

51

FZŠ Hálkova - přístavba odborných učeben - Registrace akce a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle přílohy DZ Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační
číslo 117D03G000801 z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 na realizaci projektu s názvem FZŠ Hálkova - přístavba odborných učeben
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.

52

Modernizace tramvajové tratě 1.máje - Rámcová smlouva o
financování projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace z Operačního programu Doprava 2014-2020 na projekt Modernizace
tramvajové tratě 1.máje podle podmínek Rámcové smlouvy o financování projektu, evidenční
číslo 571 375 0001
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 46.
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53

ZŠ Gorkého - vybudování odborných učeben - Registrace akce
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle přílohy DZ Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační
číslo 117D03G000764 z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 na realizaci projektu s názvem ZŠ Gorkého - vybudování odborných učeben
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 47.

54

Schválení přijetí dotace z Olomouckého kraje - Olomoucký
tvarůžkový festival

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím dotace na projekt " Olomoucký tvarůžkový festival", včetně rozpočtové změny
3.
pověřuje
PhDr. Pavla Urbáška, náměstka primátora, k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 48.

55

Dotace "Olomouc v kostce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
souhlasí
s přijetím dotace z krajského úřadu Olomouckého kraje na projekt "Olomouc v kostce".
3.
pověřuje
PhDr. Pavla Urbáška, náměstka primátora, k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 49.
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56

Pojmenování ulice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
část bodu 46 usnesení RMO ze dne 20.2.2018, týkající se lokality uvedené v důvodové
zprávě pod bodem č. 3
3.
souhlasí
s navrženým názvem ulice dle upravené důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit navržený název ulice 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: 50.

57

Hospodaření České dědictví UNESCO 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO za rok 2017
3.
ukládá
předložit materiál Zastupitelstvu města Olomouce
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Giacintov Michal, Ing. arch., člen rady města
Předložil:
Giacintov Michal, Ing. arch., člen rady města
Bod programu: 51.

58

Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
Vodohospodářská společnost 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
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
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hromadu

společnosti

3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl na nejbližším zasedání
ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 52.

59

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Olomouci pana Ing.
Jaroslava Flögela
Předložil:

Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 53.

60

Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců
statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
"Vnitřní předpis o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců statutárního
města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2018
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 54.

61

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 8. 2018
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 54.1.
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Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru právním Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 6. 2018
3.
schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2018
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 54.2.

63

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 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.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018
dle důvodové zprávy – příloha č. 1
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 55.

64

Stanovení termínu a návrh programu 20. zasedání
Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
stanovila
- termín konání 20. zasedání ZMO: na pondělí 4. 6. 2018 od 9:00 hodin
- místo konání 20. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 20. zasedání ZMO dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 56.

65

Informace o činnosti kontrolního výboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informaci o činnosti kontrolního výboru
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 57.

66

MŠ Rooseveltova - rozšíření kapacit - Registrace akce a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle přílohy DZ Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační
číslo 117D03G000823 z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 na realizaci projektu s názvem MŠ Rooseveltova - rozšíření kapacit
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 58.

67

OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu,
ve znění OZV č. 1/2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
věcně příslušnému náměstkovi předložit návrh obecně závazné vyhlášky na nejbližším
zasedání ZMO
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
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Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 59.

68

Sdružení cestovního ruchu Střední Morava

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s kandidaturou PhDr. Pavla Urbáška, náměstka primátora a Mgr. Karin Vykydalové
do statutárních orgánů Sdružení cestovního ruchu Střední Morava
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 60.

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v.r.
náměstek primátora
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