USNESENÍ
z 122. schůze Rady města Olomouce, konané dne 29. 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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Jednání jediného akcionáře Technických služeb města
Olomouce, a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zprávu auditora a dozorčí rady
3.
schvaluje
- výroční zprávu za rok 2017
- roční účetní závěrku za rok 2017
- zprávu o vztazích za rok 2017
- rozdělení zisku za rok 2017 dle návrhu představenstva společnosti
- OL AUDITING s.r.o. oprávnění č. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za r. 2018
- určení mzdy dle § 61 zákona o obchodních korporacích (ZOK) dle návrhu představenstva
4.
ukládá
- podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení
výroční zprávy za rok 2017 a zprávy o vztazích, roční závěrky za rok 2017 a o rozdělení
zisku za rok 2017 dle návrhu představenstva společnosti, schválení auditora OL AUDITING
s.r.o. č. osv. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018 a určení mzdy.
T:
19. 6. 2018
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře
Správy sportovních zařízení Olomouc, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
roční účetní uzávěrku na rok 2017

3.
schvaluje
zprávu o ovládajících vztazích za rok 2017
4.
ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení
roční účetní závěrky za rok 2017
T:
19. 6. 2018
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře
AQUAPARK OLOMOUC, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) účetní závěrku za rok 2017
b) zprávu o ovládajících vztazích za rok 2017
c) návrh představenstva na rozdělení zisku
3.
ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení
roční účetní uzávěrky za rok 2017
T:
19. 6. 2018
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 29. 5. 2018 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 4.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha o výměře 208 m2
manželům XXXXX a část pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha o celkové výměře 240 m2
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Společenství vlastníků bytového domu Polská 287/60, 288/60A a 289/B,Olomouc, k.ú.
Olomouc-město, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Výměry budou upřesněny po
zpracování GP, který na své náklady zpracují žadatelé dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 395/4 ostatní plocha o výměře 228 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc a části pozemků parc. č. 1092/1 ostatní plocha o výměře 105 m2 a
parc. č. 395/44 ostatní plocha o výměře 96 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
vlastnictví společnosti BARTON TRADING s.r.o. za pozemky parc. č. 828/1 ostatní plocha,
parc. č. 828/4 ostatní plocha, parc. č. 393/4 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 393/2
ostatní plocha o výměře 125 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce. Výměry předmětných částí pozemků budou upřesněny až po
zpracování GP, který na své náklady pořídí společnost BARTON TRADING s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
3.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP, který
na své náklady zajistí spolek ART RUBIKON z.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
4.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků parc. č. 263/5 o výměře 85 m2 a parc. č. 590/3 o výměře
66 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
5.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna
po vyhotovení GP, který na své náklady nechá vyhotovit společnost EURO – PROFICAR
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
6.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 282 ostatní plocha (dle GP parc. č. 282/2 ostatní plocha)
o výměře 10 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
7.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 862/40 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 862/40
zahrada) o výměře 147 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
8.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 862/40 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 862/98
zahrada) o výměře 44 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
9.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 112/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiných vlastníků – budova bez čp/če, garáž, která
není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
10.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 4. 2018, bod programu 2, bod 4. 3. ve věci schválení změny
pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002398/2016/Nov ze dne 15. 9. 2016, uzavřené s
panem XXXXX, jejímž předmětem je pacht pozemku parc. č. 665/2 orná půda a část
pozemku parc. č. 668/2 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, spočívající v zúžení
předmětu pachtu o část pozemku parc. č. 665/2 orná půda o výměře 324 m2 a o části
pozemku parc. č. 668/2 orná půda o výměře 82 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.7.
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11.
schvaluje
skončení pachtu dle pachtovní smlouvy OMAJ-SMV/PACH/002398/2016/Nov uzavřené dne
15. 9. 2016 s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
12.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002399/2016/Kol ze dne 14. 9. 2016
uzavřenou s manželi XXXXX, jejímž předmětem je pacht pozemku parc. č. 669/1 orná půda
o výměře 998 m2 a části pozemku parc. č. 668/2 orná půda o výměře 181 m2, oba v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k rozšíření předmětu
pachtu o pozemek parc. č. 665/2 orná půda o výměře 111 m2 a část pozemku parc. č. 668/2
orná půda o výměře 59 m2, oba v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.7.
13.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 578 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
14.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. MAJ-PR-J/27/2013/Hr ze dne 20. 12. 2013 uzavřenou
se spolkem Fond ohrožených dětí, jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 1045/24
ostatní plocha o výměře 147 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc. Změnou smlouvy o
výpůjčce by mělo dojít ke změně doby výpůjčky z doby určité, do 30. 6. 2018 na dobu
určitou, do 30. 6. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
15.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o budoucí darovací
smlouvě č. OMAJ-PR/BDS/001455/2014/Slo ze dne 25. 6. 2014 uzavřené se spolkem Fond
ohrožených dětí dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
16.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 24.1.2007 uzavřenou s
Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, jejímž předmětem je pronájem prostor
sloužících podnikání o celkové výměře 207 m2 ve 3. NP budovy č.p. 367, obč.vyb., na ulici
Horní náměstí č.o. 5, která je součástí pozemku parc.č.st. 326 zast. plocha a nádvoří, v
katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít
ke zúžení předmětu nájmu o místnost 8 m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
17.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 24.1.2007, ve znění dodatků č. 1
a č. 2 uzavřenou se Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, jejímž předmětem je
pronájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 91,16 m2 ve 3. NP budovy č.p. 367,
obč.vyb., na ulici Horní náměstí č.o. 5, která je součástí pozemku parc.č.st. 326 zast. plocha
a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy
by mělo dojít k rozšíření předmětu nájmu o místnost 8 m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
18.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 21.7.2015 ve znění
dodatku, uzavřenou se společností kolokau trading s.r.o., jejímž předmětem jsou prostory
sloužící podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1. PP budovy č.p. 889, bytový dům,
Masarykova třída č.o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, kdy změnou smlouvy by mělo dojít ke změně
výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
19.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu pozemku ze dne 30.4.2013 ve znění dodatků, uzavřenou se
společností kolokau trading s.r.o., jejímž předmětem je část pozemku parc.č.st. 790
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zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, kdy
změnou smlouvy by mělo dojít ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
20.
schvaluje
nájem prostor v 1. PP, 1. NP a 2. NP o celkové výměře 947,20 m2 budovy č.p. 555, obč.
vyb., ul. Hynaisova, č.o. 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 625 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v budoucím vlastnictví statutárního města
Olomouce, Univerzitě Palackého v Olomouci dle nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 1
důvodové zprávy bod č. 3.1.
21.
schvaluje
nájem prostoru o výměře 117,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 325, bydlení, ul. Velkomoravská č.
o. 8, která je součástí pozemku parc. č. st. 416/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel,
obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 2
důvodové zprávy bod č. 3.2.
22.
schvaluje
nájem částí pozemků parc. č. 24/9 ostatní plocha o výměře 4 985 m2, parc. č. 124/1 ostatní
plocha o výměře 817 m2 a parc. č. 124/2 ostatní plocha o výměře 7 m2, vše v k. ú. Lazce,
obec Olomouc, a částí pozemků parc. č. 97/2 trvalý travní porost o výměře 3 337 m2, parc.
č. 111/23 ostatní plocha o výměře 570 m2 a parc. č. 469 ostatní plocha o výměře 856 m2,
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc spolku Lanové centrum PROUD, z.s. se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
23.
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. 3.4.
24.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 310/3 zahrada o výměře 26 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
25.
nevyhovuje žádosti
společnosti PAVLÍK group, s.r.o., o poskytnutí slevy z nájemného za období 10.4.2018 až
14.5.2018 za prostory sloužící podnikání o celkové výměře 209,00 m2 v 1. NP budovy č.p.
322, bydlení, Horní náměstí č.o. 11, která je součástí pozemku parc. č. st. 270, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
26.
ukládá
Správě nemovitostí Olomouc, a.s., zajistit vypracování znaleckého posudku, kde úkolem
znalce bude vyčíslení výše zhodnocení nemovité věci, tj. budovy č.p. 322, bydlení, na adrese
Horní nám. 11, která je součástí pozemku parc.č. st. 270, zast. plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, provedenými stavebními úpravami nájemcem PAVLÍK
group, s.r.o., v prostorech sloužících podnikání o celkové výměře 209,00 m2 v 1. NP objektu
dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
T:
18. 9. 2018
O:
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.
27.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.1.
28.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
úplatný převod části pozemku parc. č. st. 1373 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit
s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
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statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
29.
doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s neuplatněním zákonného předkupního práva statutárního města Olomouce k
budově bez čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví společnosti Příjemný pobyt a.s. na pozemku parc.
č. 2235 zastavěná plocha a nádvoří, k budově bez čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví společnosti
Příjemný pobyt a.s. na pozemku parc. č. 2236 zastavěná plocha a nádvoří, k budově bez
čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví společnosti Příjemný pobyt a.s. na pozemku parc. č. 2237
zastavěná plocha a nádvoří, k budově bez čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví společnosti
Příjemný pobyt a.s. na pozemku parc. č. 2238 zastavěná plocha a nádvoří, k budově bez
čp/če, zem. stav, ve vlastnictví společnosti Příjemný pobyt a.s. na pozemku parc. č. 2239
zastavěná plocha a nádvoří a k budově bez čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví společnosti
Příjemný pobyt a.s. na pozemku parc. č. 2241 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Grygov, obec Grygov, v dražbě dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
30.
schvaluje
přihlášení pohledávky ve výši 48.715,- Kč s příslušenstvím vůči společnosti Příjemný pobyt
a.s. do dražby dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
31.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 863 ostatní plocha o výměře 400 m2 v
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
32.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 518/1 zahrada v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
33.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu se zpevněním stávající účelové komunikace, která je
součástí pozemku parc. č. 1033 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc s manžely
XXXXX dle důvodové zpráv y bod č. 5.1.
34.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou a prodloužením stávající účelové
komunikace, která je součástí pozemku parc. č. 335/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec
Olomouc, s XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
35.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace a veřejného osvětlení na pozemku parc. č.
1178/1 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, se společností AUTOKOMPLEX
Matějka s.r.o., jako prodávajícím, za kupní cenu ve výši 242,- Kč včetně DPH dle důvodové
zprávy bod č. 5.3.
36.
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a
povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění dodatků č. 1 až 4 dle důvodové zprávy bod
č. 5.4.
37.
bere na vědomí
zprávu o stavu Michalských schodů v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
38.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace Protokol o vlhkostním průzkumu a
koncepce sanace vlhkého zdiva dle důvodové zprávy bod č. 5.5.

6

39.
schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PRBVB/62/2013/Vr uzavřené dne 23. 7. 2013, ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 23. 5.
2016 se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v prodloužení termínu pro uzavření
řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 31. 5. 2018 na 31. 5. 2023 dle důvodové zprávy
bod č. 6.1.
40.
schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 116/14
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
41.
revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2017 bod programu č. 2, bod č. 6.13. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 111/1 a parc. č. 111/4, vše ostatní
plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
42.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 111/1 a parc. č. 111/4, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.3.
43.
revokuje
usnesení RMO ze dne 18. 12. 2017 bod programu č. 2, bod č. 6.13. důvodové zprávy, ve
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 93/20, parc. č. 475/6
a parc. č. 477, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
44.
revokuje
usnesení RMO ze dne 18. 12. 2017 bod programu č. 2, bod č. 6.13. důvodové zprávy, ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení na pozemcích parc. č. 93/20, parc. č. 475/6 a parc. č. 477, vše ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.4.
45.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 93/20, parc. č. 475/6 a parc. č. 477, vše ostatní plocha v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.4.
46.
revokuje
část usnesení RMO ze dne 4. 5. 2004 bod č. 29. důvodové zprávy, ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelových rozvodů na
pozemcích parc.č. 273/1 o výměře 841 m2, parc.č. 274/2 o výměře 3 494 m2, parc.č. 278 o
výměře 8 629 m2, parc.č. 290/10 o výměře 7 173 m2, parc.č. 292/1 o výměře 1 218 m2,
parc.č. 292/2 o výměře 2 020 m2, parc.č. 292/5 o výměře 351 m2, parc.č. 292/6 o výměře
211 m2, parc.č. 292/7 o výměře 392 m2, parc.č. 300/4 o výměře 3 417 m2, parc.č. 300/10 o
výměře 5 824 m2, parc.č. 300/12 o výměře 1 537 m2, parc.č. 303/3 o výměře 3 071 m2,
parc.č. 341/3 o výměře 6 039 m2, parc.č. 355/3 o výměře 3 629 m2, parc.č. 361/8 o výměře
1 177 m2, parc.č. 362/4 o výměře 1 067 m2, parc.č. 424/1 o výměře 13 978 m2, parc.č.
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429/4 o výměře 1 622 m2, parc.č. 429/38 o výměře 1 259 m2, parc.č. 429/77 o výměře 1 802
m2, parc.č. 480/8 o výměře 1 599 m2, parc.č. 480/21 o výměře 1 207 m2, parc.č. 480/22 o
výměře 1 117 m2, parc.č. 480/29 o výměře 10 102 m2, parc.č. 523/1 o výměře 4 888 m2,
parc.č. 525/1 o výměře 358 m2, parc.č. 525/4 o výměře 4 313 m2, parc.č. 529 o výměře 5
548 m2, parc.č. 536 o výměře 6 577 m2, parc.č. 597/1 o výměře 14 326 m2, parc.č. 618/1 o
výměře 13 050 m2, parc.č. 619/1 o výměře 5 248 m2, parc.č. 633/2 o výměře 82 m2, parc.č.
792/1 o výměře 9 489 m2, parc.č. 800/5 o výměře 11 591 m2, parc.č. 800/9 o výměře 2 229
m2, parc. č. 813 o výměře 173 m2, parc.č. 815 o výměře 2 911 m2, parc.č. 1122 o výměře
133 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
FORCOM NET s.r.o. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes
komunikace dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
47.
revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 1. 2009 bod programu č. 2, bod č. 2.40. důvodové zprávy, ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
kabelových rozvodů na pozemcích parc. č. 279 zastavěná plocha, parc. č. 1017 zastavěná
plocha, parc. č. 280/2 ostatní plocha, parc. č. 618/4 ostatní plocha, parc. č. 800/2 ostatní
plocha a parc. č. 275/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti FORCOM NET s.r.o. včetně doplnění smluvních podmínek pro nově dotčené
pozemky dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
48.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování kabelových rozvodů na pozemcích parc. č.
st. 279 zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází stavba č.p. 222, byt.dům, parc. č.
st. 1017 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 198, obč. vyb., parc. č.
273/1, parc. č. 274/2, parc. č. 275/1, parc. č. 278, parc. č. 280/2, parc. č. 290/10, parc. č.
292/1, parc. č. 292/2, parc. č. 292/5, parc. č. 292/7, parc. č. 300/4, parc. č. 300/10, parc. č.
300/12, parc. č. 303/3, parc. č. 341/3, parc. č. 355/3, parc. č. 361/8, parc. č. 362/4, parc. č.
424/1, parc. č. 429/4, parc. č. 429/38, parc. č. 429/77, parc. č. 480/8, parc. č. 480/21, parc. č.
480/22, parc. č. 480/29, parc. č. 523/1, parc. č. 525/1, parc. č. 525/4, parc. č. 529, parc. č.
536, parc. č. 618/1, parc. č. 618/4, parc. č. 633/2, parc. č. 792/1, parc. č. 800/9, parc. č.
800/41, parc. č. 800/47, parc. č. 813, parc. č. 815, parc. č. 1122, parc. č. 597/1, parc. č.
619/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
UPC Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
49.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 346/3 ostatní plocha, parc. č.
346/4 ostatní plocha, parc. č. st. 440 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba
bez čp/če, garáž, parc. č. st. 438 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez
čp/če, garáž, parc. č. st. 436 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez
čp/če, garáž, parc. č. st. 435 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez
čp/če, garáž, parc. č. st. 439 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
garáž, parc. č. st. 437 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če,
garáž, a parc. č. 346/17 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 stavba č. p. 352, obč. vyb, Tomkova 40 dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
50.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 346/3 ostatní plocha, parc. č. 346/4 ostatní plocha, parc. č. st. 440 zastavěná plocha
a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž, parc. č. st. 438 zastavěná plocha a
nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž, parc. č. st. 436 zastavěná plocha a
nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž, parc. č. st. 435 zastavěná plocha a
nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž, parc. č. st. 439 zastavěná plocha a
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nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, parc. č. st. 437 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, a parc. č. 346/17 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 stavba č. p. 352, obč. vyb, Tomkova
40 dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
51.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky paní XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce
k budově č. e. 281, rod. rekr, na pozemku parc. č. 338/13 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
52.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k budově bez čp/če, bydlení, na pozemku parc. č. st. 265 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě č. 1.2.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
doporučuje
ZMO schválit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1108, ostatní plocha, k.ú.
Hodolany, o celkové výměře 376 m2, který je ve spoluvlastnictví Ivo Wittnera (podíl 1/9),
Kamila Wittnera (podíl 1/9), Lukáše Wittnera (podíl 1/9), Otakara Wittnera (podíl 1/3) a
Václava Wittnera (podíl 1/3) za cenu dle znaleckého posudku ve výši 320.000,- Kč bez DPH,
3.
schvaluje
zřízení budoucí služebnosti na části pozemku parc.č. 805/4, k.ú. Hodolany, obec Olomouc
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, jakožto obtíženého, ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, jakožto oprávněného, spočívající v povinnosti strpět
zřízení, provozování, údržbu, opravy a úpravy zařízení distribuční soustavy na služebném
pozemku, přetínat služebný pozemek vodiči, umisťovat v něm vedení a strpět vstup a vjezd
oprávněného na služebný pozemek za účelem zřízení, provozování, údržbou, opravou,
úpravou a odstraněním zařízení distribuční soustavy, v rozsahu dle situačního nákresu, na
dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč + DPH,
4.
schvaluje
nájem části pozemku parc.č. 2002/11, k.ú. Lošov, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje,
právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, na pojezd a
stání vozidel v rozsahu dle situačního nákresu na dobu určitou za cenu dle důvodové zprávy,
5.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432“ a nájem části
pozemků parc.č. 2003/1 a parc.č. 2002/11, oba v k.ú. Lošov, obec Olomouc v rozsahu dle
situačního nákresu, ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, na pojezd a stání vozidel v rozsahu dle
situačního nákresu na dobu určitou za cenu dle důvodové zprávy,
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6.
schvaluje
právo provést stavbu s názvem „Sv. Kopeček – ul. Dvorského - chodník“ na části pozemku
parc.č. 559/8, ostatní plocha, k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, o výměře cca 6 m2, který
je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, v rozsahu dle situačního nákresu na dobu neurčitou a bezúplatně,
7.
revokuje
usnesení RMO č. 3 ze dne 20. 2. 2018 ve věci zřízení budoucího věcného břemene na
pozemcích parc.č. 800/2, ostatní plocha, k.ú. Nová Ulice a parc.č. 1231/1, ostatní plocha,
k.ú. Slavonín, parc.č. 496/3, ostatní plocha, k.ú. Povel, parc.č. 496/16, ostatní plocha, k.ú.
Povel a parc.č. 496/17, ostatní plocha, k.ú. Povel, vše obec Olomouc, které jsou ve
vlastnictví statutárního města Olomouc, jakožto budoucího povinného, ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, jakožto budoucího oprávněného, spočívající v
povinnosti strpět zřízení a provozování budoucího plynárenského zařízení, vstup a vjezd na
budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v rozsahu dle situačního nákresu a za
jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč + DPH,
8.
schvaluje
uzavření dohody o spolupráci se společností Koyo Bearings Česká republika s.r.o., IČ
26418495 za účelem vybudování stavby „Pavelkova – autobusová zastávka“, která se z části
bude nacházet na pozemku parc.č. 610, k.ú. Bystrovany ve vlastnictví společnosti,
9.
schvaluje
budoucí zřízení služebnosti a souhlas s umístěním stavby na pozemku parc. č. 241/1 ostatní
plocha v k.ú. Olomouc – město (dotčená část o výměře cca 1 m2 dle situačního nákresu) ve
vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Vězeňské služby České republiky
(budoucí povinný). Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti budoucího povinného
strpět na dotčeném pozemku umístění a provozování stavby a v právu vstupu a vjezdu osob
a techniky na dotčený pozemek budoucího povinného v souvislosti s jejím provozováním,
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním. Služebnost bude zřízena ve prospěch
statutárního města Olomouce (budoucí oprávněný), na dobu neurčitou a za cenu dle
znaleckého posudku, zhotoveného po realizaci stavby. Souhlas s umístěním stavby je
udělen bezúplatně a na dobu neurčitou.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Veřejná zakázka č. 18097 - Památník osvobození Rudou
armádou - přímé zadání (ORG 5842)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Veřejná zakázka č. 18080 - Dodávka užitkového automobilu pro
Městskou policii Olomouc - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Dodávka užitkového automobilu pro Městskou policii Olomouc - přímé
zadání", evidenční číslo 18080
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 7.1.
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Úřad práce - dopravní napojení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
další postup řešení dle čl. 2. „Návrh na řešení“ důvodové zprávy
Předložil:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Rozpočtové změny roku 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018 - část A a část B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2018 dle důvodové zprávy - část A
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2018 dle důvodové zprávy – část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu roku 2018 dle
důvodové zprávy – část B
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Úprava OZV č. 2/2016 o užívání veřejného prostranství

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
města Olomouce č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 6/2017.
3.
ukládá
1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA předložit na nejbližším zasedání ZMO
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 02/2016
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č.
6/2017
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, XXXXX, Topolová 1, Olomouc
PXXXXX, XXXXX, Topolová 2, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Polská 57, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
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XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, U Letiště 4, Olomouc
XXXXX, U Letiště 8, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 9, Olomouc
XXXXX, Mariánská 7, Olomouc
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Na Trati 82, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérový byt:
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 23, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Na Trati 80, Olomouc
XXXXX, Na Trati 80, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
JoXXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – DPS
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – DPS
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc – DPS - na 3 měsíce
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d)
2. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2)
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3. výpovědi z nájmu bytu:
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a, b)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

13

Nákup elektromobilů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle varianty 2 závěru důvodové zprávy
3.
ukládá
připravit a podepsat smlouvu o pronájmu vozidel se zástupci společnosti Olterm a Veolia
T:
18. 9. 2018
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

14

Příprava a realizace projektů Integrované teritoriální investice
Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru investic ukončit projektovou přípravu akcí ZŠ Helsinská a ZŠ Přichystalova přístavba učeben
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí odboru investic
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

15

Projekt "Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální
investice Olomoucké aglomerace II"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s podáním žádosti o podporu pro Zprostředkující subjekt ITI OA II dle podmínek
aktualizované výzvy č. 3 OPTP 2014-2020 k předkládání žádostí o podporu v Operačním
programu Technická pomoc.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

16

Studie veřejného prostranství „Sokolská- Zámečnická“

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou DZ
2.
souhlasí
s popsanou strategií jednání, schvaluje postup dle bodu II.2)
3.
souhlasí
s předloženým textem "Pověřovacího dopisu" a "Prohlášení o spolupráci a předběžný
souhlas se zřízením služebnosti".
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.

17

Zimní údržba 2017/2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
využití úspory ze zimní údržby dle návrhu v důvodové zprávě
3.
ukládá
odboru správy městských komunikací a MHD zpracovat dodatek ke smlouvě s TSMO, a.s.
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.

18

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.
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Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH
2018 - nákup dopravních automobilů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotací dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
znění smluv o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy
4.
ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí dotací dle důvodové zprávy
T:
19. 6. 2018
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 20.

20

Prevence kriminality - zhodnocení 2017, darovací smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh darovací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
uzavřít darovací smlouvy se Společností Podané ruce o.p.s. a Společenstvím Romů na
Moravě Jekhetaniben pre Morava, spolek dle důvodové zprávy
T:
19. 6. 2018
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Prevence kriminality 2018 - dotace, rezerva

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl včetně rozpočtových změn u žádostí do 50 000,-Kč dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu SMOl včetně rozpočtové změny u žádosti nad 50 000,-Kč
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
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4.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu
SMOl u žádosti nad 50 000,-Kč jako dodatek č. 1 a to k bodu programu "Dotace z rozpočtu
SMOl" - na stůl
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
5.
ukládá
informovat realizátory projektů, na které byla poskytnuta dotace MV ČR o způsobu
poskytnutí finančních prostředků
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí odboru sociálních služeb
6.
ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl dle přílohy č. 1 a v souladu s VP o
poskytování dotací z rozpočtu SMOl
T:
19. 6. 2018
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

22

OSPOD – spolupráce v inovativním projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zapojením odboru sociálních věcí do projektu, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
uzavřít smlouvu o partnerství, dle důvodové zprávy
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

23

Záměr prodeje nepotřebného majetku – vozidlo Škoda Fabia

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr uskutečnění prodeje, dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
zařazení částky z prodeje do rozpočtu SMOl, dle důvodové zprávy
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4.
ukládá
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy
T:
19. 6. 2018
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

24

Hřbitovy města Olomouce - nájemní smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
a) s převodem nájemních smluv na nájemce dle důvodové zprávy,
b) s uzavřením nájemní smlouvy s firmou Misericordia, s. r. o
3.
ukládá
řediteli příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce uzavřít nájemní smlouvy dle
důvodové zprávy
T:
19. 6. 2018
O:
ředitel Hřbitovů města Olomouce
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

25

Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu
movitého majetku č. OVVI/INO/001729/2018/Nas

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č. OVVI/INO/001729/2018/Nas
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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26

Hřbitovy města Olomouce - souhlas s použitím prostředků z
investičního fondu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s použitím prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Hřbitovy města
Olomouce dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
se změnami v odpisovém plánu příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
4.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízení příspěvkových organizací a propagace a
marketingu) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

27

Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova
1 - projednání účetní závěrky a finančního vypořádání za účetní
období r.2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
neschvaluje
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Olomouc - Nemilany, Raisova 1,
příspěvková organizace za rok 2017, dle důvodové zprávy
3.
neschvaluje
návrh finančního vypořádání Základní školy a Mateřské školy Olomouc - Nemilany, Raisova
1, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy
4.
pověřuje
náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška podpisem Protokolu o neschválení účetní závěrky
Základní školy a Mateřské školy Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace,
dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
5.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku Základní školy a Mateřské školy Olomouc Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí odboru školství
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6.
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace ve spolupráci s odborem školství MMOl zajistit odstranění
nedostatků vyplývajících z ověření účetní závěrky r. 2017 provedené společností M-IAudit,
s.r.o., Přibylova 2937/19, Břeclav
T:
prosinec 2018
O:
ředitelka příspěvkové organizace, vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

28

Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyřazení movitého majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1 důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
prominout pohledávku dle bodu 2 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 29.

29

Správa zimního stadionu a Androva stadionu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
ukládá
vydat SK Sigma Olomouc, a.s., pro účely licenčního řízení Souhlas s užíváním majetku
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy
T:
19. 6. 2018
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora, Urbášek Pavel, PhDr., náměstek
primátora
3.
ukládá
předložit model správy zimního stadionu a Androva stadionu do ZMO
T:
zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora, Urbášek Pavel, PhDr., náměstek
primátora
4.
schvaluje
odložení termínu splatnosti druhé splátky dluhu z Dohody o uznání dluhu a splátkovém
kalendáři s HC Olomouc, s. r. o. ze dne 23. 8. 2017, a to do 1. 7. 2018.
5.
ukládá
ihned podepsat dodatek k Dohodě dle části 4 usnesení RMO
T:
19. 6. 2018
O:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
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Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

30

Smlouva se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle závěru důvodové zprávy
Předložil:

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 31.

31

Veřejná zakázka č. 18083 - Právní a technicko-ekonomická
podpora - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k
výše uvedené veřejné zakázce,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli,
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka
k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše
uvedeného zadávacího řízení.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 31.1.

32

Pomník Holice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
text na desku pomníku dle důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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33

Moravské divadlo Olomouc - souhlas s vyřazením majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s vyřazením majetku dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru vnějších vztahů a informací (oddělení řízeních příspěvkových organizací propagace a
marketingu) seznámit s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou organizaci
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

34

Využití dotace v roce 2017 u Sportovního klubu Droždín, z.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 34.

35

Dopravní řídící ústředna Olomouc - Dodatek č.1 Rámcové
smlouvy o financování projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s upraveným zněním Dodatku č.1 k Rámcové smlouvě o financování projektu Dopravní řídící
ústředna Olomouc
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

36

ZŠ Holice - 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 117D03G000834 z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 -
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2020 na realizaci projektu s názvem ZŠ Holice -vybudování odborných učeben
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

37

Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 včetně
upravených příloh č. 1 - 2
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle upravené přílohy č. 1
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle upravené
přílohy č. 1 důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 dle důvodové zprávy – upravená příloha č. 2 a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle důvodové zprávy –
upravená příloha č. 2
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018
dle důvodové zprávy – upravená příloha č. 1
T:
zasedání ZMO
O:
vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 37.

38

Organizační záležitosti - dodatek ke smlouvě

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření dodatku dle důvodové zprávy
T:
19. 6. 2018
O:
vedoucí odboru kancelář tajemníka
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 38.
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39

Organizační záležitosti - umístění pracovišť magistrátu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
dojednat smluvně nájmy v objektech Kosmonautů 8 a Vejdovského 2
T:
prosinec 2018
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora, Večeř Jan, Bc., tajemník
3.
ukládá
prověřit možnost výstavby vlastního objektu dle předložené důvodové zprávy včetně
orientační finanční náročnosti na jednoho úředníka v pozicích 100,200 či 300 zaměstnanců
T:
prosinec 2018
O:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora, Žáček Filip, Mgr., náměstek
primátora
4.
ukládá
prověřit možnosti a podmínky odkupu, příp. orientační náklady kapacity přepočtené na
jednoho zaměstnance v soupisu objektů uvedených v předložené důvodové zprávě
T:
prosinec 2018
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora, Večeř Jan, Bc., tajemník
5.
ukládá
průběžně doplňovat objekty a jejich návrhy předávat odboru majetkoprávnímu
T:
průběžně
O:
Rada města Olomouce
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 38.1.
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Organizační záležitosti - Strop radnice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahájení zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky formou přímého zadání uchazeči
H+B Delta
3.
schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 38.2.
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41

Protipovodňová opatření II. B etapa (ORG 4864) - související
investice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s realizací a úhradou prací dle pol. 1 (v rozsahu přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy)
3.
souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 39.

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

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora
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