USNESENÍ
z 123. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19. 6. 2018
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- 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

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 19. 6. 2018 dle upravené důvodové
zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/70 zahrada) o
výměře 48 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/11 zahrada) o
výměře 290 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 449/11 zahrada (dle GP parc. č. 449/69 zahrada) o
výměře 252 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
4.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/8 díl ,,d“
ostatní plocha) o výměře 208 m2, a část pozemku parc. č. 307/2 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 303/8 díl ,,a“ ostatní plocha) o výměře 17 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.

5.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/7 ostatní
plocha) o výměře 132 m2, část pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 303/9
díl ,,c“ ostatní plocha) o výměře 113 m2, a část pozemku parc. č. 307/2 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 303/9 díl ,,b“ ostatní plocha) o výměře 8 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
6.
schvaluje
předběžný záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2599 lesní pozemek o výměře 152 m2
a část pozemku parc. č. 2593/2 lesní pozemek o výměře 496 m2, oba v k. ú. Huzová, obec
Huzová. Výměry částí předmětných pozemků budou upřesněny až po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
7.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o nájmu ze dne 1. 3. 1996 uzavřenou s XXXXX, XXXXX a
společností HURSTTRADE s.r.o. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně rozsahu
předmětu nájmu pozemků parc. č. 144 zastavěná plocha a nádvoří z 431 m2 na 437 m2,
parc. č. 447/18 zahrada z 373 m2 na 376 m2 a parc. č. 447/19 zahrada z 57 m2 na 60 m2,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
8.
trvá
na svém usnesení ze dne 9. 12. 2014, bod 2, část 70 ve věci schválení pachtu pozemku
parc. č. 93/57 ostatní plocha o výměře 444 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město, při pachtovném ve výši 5,Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
9.
souhlasí
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
10.
schvaluje
návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
11.
schvaluje
zřízení práva energetického věcného břemene přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 248
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, jehož součástí je budova bez
čp/če, tech. vyb., kdy obsahem je zřízení, umístění, vedení, provoz, kontrola, oprava, údržba,
montáž (resp. demontáž) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních
tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběr
a vedení studené vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné
zařízení budovy a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií za
účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu z. č. 458/2000 Sb. ve znění pozd.
předpisů ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č.
1.6.
12.
schvaluje
záměr směnit část pozemku parc. č. 95/16 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/41 ostatní
plocha) o výměře 590 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví spolku Mladí
konzervativci, z. s. za části pozemků parc. č. 95/12 ostatní plocha (dle GP díl ,,e“ ostatní
plocha) o výměře 259 m2, parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP díl ,,d“ ostatní plocha) o
výměře 421 m2 a parc. č. 95/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 95/40 ostatní plocha) o
výměře 109 m2, pozemek parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se
nachází budova č. p. 1126, obč. vyb, a pozemek parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a
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nádvoří, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, kdy tyto stavby jsou jiného
vlastníka, nejsou součástí předmětných pozemků a nebudou proto předmětem převodu dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
13.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/54 orná půda) o
výměře 4 475 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc formou veřejné elektronické aukce za
minimální kupní cenu ve výši 8 760 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
14.
schvaluje
podmínky veřejné elektronické aukce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
15.
schvaluje
výpověď smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/10/2012/Plh ze dne 19. 3. 2012 a smlouvy o
nájmu č. MAJ-EM-NS/11/2012/Plh ze dne 19. 3. 2012 uzavřených se společností Stavitelství
Pospíšil, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
16.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1923 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.3.
17.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 134/15 ostatní
plocha) o výměře 29 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.4.
18.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha o výměře 201 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
19.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 1953/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1953/5 zahrada)
o výměře 8 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
20.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 500/37 orná půda o výměře 128 m2 a část
pozemku parc. č. 611 ostatní plocha o výměře 115 m2, vše v k. ú. Bystrovany, obec
Bystrovany. Výměry předmětných částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP, který
na své náklady vyhotoví společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 2.6.
21.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 551/1 zahrada o výměře 65 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
22.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 551/1 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
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23.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 551/1 zahrada o výměře 63 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
24.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 551/1 zahrada o výměře 123 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
25.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce ze dne 15. 1. 2018 uzavřenou se společností JITRO
Olomouc, o.p.s., jejímž předmětem je pozemek parc. č. st. 606 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb. Změnou smlouvy o
výpůjčce by mělo dojít ke změně účelu výpůjčky, a to ze zřízení a užívání terapeutické dílny
pro zdravotně postižené na zřízení a provozování denního stacionáře dle důvodové zprávy
bod č. 2.8.
26.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 624/19 ostatní plocha o celkové výměře 13,5 m2 v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
27.
schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 13 o výměře 20,10 m2 v 1. PP budovy č. p.
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
28.
schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 12 o výměře 20,10 m2 v 1. PP budovy č. p.
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
29.
nevyhovuje žádosti
spolku Spolek Letní kino Olomouc, z.s. o změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMVNAJ/001653/2016/Sul ze dne 18. 5. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 3, jejímž předmětem je
nájem pozemku parc. č. 87/24 ostatní plocha o výměře 117 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím, tj. zejména oplocením, části pozemku parc. č. 87/26 ostatní plocha o výměře
9 440 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zahradní restaurací, promítací kabinou,
objektem bývalého WC, oplocením, venkovním areálovým osvětlením, pódiem vč. jeho
zastřešení, plátna a šaten se sociálním zařízením, hledištěm vč. sedaček, zábradlím, a
pozemku parc. č. st. 644 ostatní plocha o výměře 102 m2, se všemi součástmi a
příslušenstvím, tj. zejména pískovcovou zídkou s kovovou bránou a dlážděným vjezdem, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve změně výše nájemného dle důvodové
zprávy bod č. 3.1.
30.
bere na vědomí
nájemcem předložený seznam plánovaných změn-činností k realizaci na předmětu nájmu dle
důvodové zprávy bod č. 3.1.
31.
uděluje
souhlas státnímu podniku Povodí Moravy, s. p. s provedením stavby SO 02.3.1 prováděné v

4

rámci akce „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa“ v rámci které budou na
pozemcích parc. č. 94/96 a parc. č. 94/10, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc vybudovány 2 asfaltové sjezdy k paralelnímu korytu a kamenný sjezd do koryta pro
údržbu, přístupové a pobytové „amfiteatrové“ schodiště k vodě, gabionové zpevnění břehu,
přístupové chodníky ke stání pro provozní plavidla navazující na 2 schodiště, zpevněná
manipulační plocha u stání pro provozní plavidla, včetně přístupové rampy, táhla a úchyty
pro ukotvení stěny mola, terénní úpravy spojené s výše uvedenými stavbami, osetí a
výsadba zeleně dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
32.
schvaluje
změnu smlouvy 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, spočívající ve změně doby
výpůjčky z doby určité, do 30. 6. 2018 na dobu určitou, do 30. 6. 2021 se zdůvodněním dle
důvodové zprávy bod č. 3.3.
33.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002400/2016/Plh uzavřené dne 14. 9. 2016
s panem XXXXX, jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. Kožušany, obec KožušanyTážaly, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v k. ú. Vsisko, obec Velký Týnec, v k.
ú. Hodolany, obec Olomouc, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a v k. ú Holice u Olomouce,
obec Olomouc, spočívající v upřesnění důvodů pro dání výpovědi či úpravu předmětu pachtu
v případě nutnosti realizace investičních akcí na předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod
č. 3.4.
34.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy 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 spočívající ve
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. 3.5.
35.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016, ve
znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín spočívající ve
vyjmutí části pozemku parc. č. 812/1 orná půda o výměře 10 511 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
36.
revokuje
usnesení RMO ze dne 15. 5. 2018, bod programu 2, bod č. 3. 19. důvodové zprávy ve věci
schválení nájmu 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. 3.7.
37.
revokuje
usnesení RMO ze dne 15. 5. 2018, bod programu 2, bod č. 3. 19. důvodové zprávy ve věci
schválení změny 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.
Chomoutov, obec Olomouc z předmětu pachtu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
38.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 21. 7. 2015, ve znění dodatku,

5

uzavřené 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, spočívající ve změně výše nájemného dle důvodové zprávy
bod č. 3.9.
39.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. 4. 2013, ve znění dodatků, uzavřené se
společností kolokau trading s.r.o., jejímž předmětem je část pozemku parc. č. st. 790
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
spočívající ve změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
40.
souhlasí
s ponecháním stávající výše nájemného u nájmu prostor sloužících podnikání o celkové
výměře 411,90 v 1. NP budovy č. p. 889, bytový dům, Masarykova třída č. o. 3, která je
součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
41.
nevyhovuje žádosti
společnosti kolokau trading s.r.o. o snížení nájemného o 60 % u nájmu prostor sloužících
podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1. PP a prostor sloužících podnikání o celkové
výměře 411,90 v 1. NP, budovy č. p. 889, bytový dům, Masarykova třída č. o. 3, která je
součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc a u nájmu části pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
42.
schvaluje
dohodu o vypořádání technického zhodnocení lesní cesty Litovelská na pozemcích parc. č.
608/8 ostatní plocha, parc. č. 610/1 lesní pozemek, parc. č. 613/10 ostatní plocha, parc. č.
616/4 ostatní plocha, parc. č. 616/5 ostatní plocha a parc. č. 616/6 ostatní plocha, vše v k. ú.
Unčovice, obec Litovel, propachtované společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 3.10.
43.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí úroku z prodlení ve výši 25.445,- Kč společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.10.
44.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o nájem částí pozemku parc. č. 413/6 ostatní plocha o výměře 14 m2 a parc. č.
397 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.1.
45.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 413/6 ostatní plocha o výměře 14 m2 a
parc. č. 397 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.1.
46.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 4. 2018 bod programu č. 3, bod č. 5.7. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace - větev 1 včetně dvou
parkovacích stání, komunikace - větev 2 a komunikace - větev 3, chodníku, veřejného
osvětlení a stání na komunální odpad na pozemcích parc. č. 779/18, parc. č. 780/1, parc. č.
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780/2 a parc. č. 1935, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi
společností Dražby.net s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako
obdarovaným, dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
47.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace - větev 1 včetně dvou parkovacích stání,
komunikace - větev 2 a komunikace - větev 3, chodníku, veřejného osvětlení a stání na
komunální odpad na pozemcích parc. č. 779/18, parc. č. 780/1, parc. č. 780/2 a parc. č.
1935, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se společností
Dražby.net s.r.o. jako prodávajícím, za kupní cenu ve výši 968,- Kč včetně DPH dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
48.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu a kanalizace na
pozemcích parc. č. 57/22 a parc. č. 57/24, vše ostatní plocha a parc. č. 57/10 orná půda, vše
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, s manžely XXXXX jako budoucími dárci, dle
důvodové zprávy bod č. 5.2.
49.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 80 a kanalizace DN 300 s manžely XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
50.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou dešťové kanalizace DN 300 a splaškové
kanalizace DN 300 z pozemku parc. č. 522/2 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc na pozemky parc. č. 522/2 a parc. č. 538, vše ostatní plocha a parc. č. 536
zahrada, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, s paní XXXXX, dle důvodové zprávy bod
č. 5.4.
51.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním 2 nástupních ploch pro hasičský
záchranný sbor, které se stanou součástí pozemku parc. č. 132/1 ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, se společností Sochorova stavební s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 5.5.
52.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou dešťové kanalizace DN 300 z pozemku
parc. č. 124/17 na pozemek parc. č. 124/22, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, a o udělení souhlasu se stavbou SO 05 Komunikace a zpevněné plochy se
společností PROFECTUS Development, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
53.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby komunikace včetně odvodnění a 6
ks parkovacích stání, stání na kontejnery, chodníku, veřejného osvětlení, dešťové
kanalizace, kanalizace a vodovodu se společností DEVELOP Holding, a.s., jako budoucím
dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
54.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 100 a kanalizace DN 300 a DN 400 se společností DEVELOP Holding, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
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55.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1927/1
a parc. č. 151, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
pozemku parc. č. 149 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je budova č.p. 451, objekt k
bydlení, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
56.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 1927/1 a parc. č. 151, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 149 zastavěná plocha a nádvoří
jehož součástí je budova č.p. 451, objekt k bydlení, v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
57.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 392/18 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
58.
revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2017 bod programu č. 12, bod č. 6. 17. důvodové zprávy, ve
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového
vedení VN na pozemcích parc. č. 1721/2, parc. č. 1721/3, parc. č. 1721/22 a parc. č.
1721/72, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
59.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 1721/3, parc. č. 1721/22 a parc. č. 1721/72, vše ostatní plocha v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.3.
60.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 490/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 589, parc. ř. 545/2, parc.
č. 592, parc. č. 591, parc. č. 79/12, parc. č. 588, parc. č. 590, parc. č. 79/24, parc. č. 593,
parc. č. 540/55, vše ostatní plocha, parc. č. st. 322 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bez č.p./č.e., technické vybavení a parc. č. st. 326 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p. 349, občanské vybavení, vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
61.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 490/1 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, parc. č. 589, parc. ř. 545/2, parc. č. 592, parc. č. 591, parc. č. 79/12, parc. č. 588, parc.
č. 590, parc. č. 79/24, parc. č. 593, parc. č. 540/55, vše ostatní plocha, parc. č. st. 322
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., technické vybavení a
parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p. 349, občanské
vybavení, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
62.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
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parc. č. 116/46, parc. č. 116/51, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
parc. č. 414/2 a parc. č. 624/4, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
63.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 116/46, parc. č. 116/51, vše ostatní
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 414/2 a parc. č. 624/4, vše ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.5.
64.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. st. 279 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č.p. 222, bytový dům, parc.
č. 447/19, parc. č. 538/6, parc. č. 617, vše zahrada, parc. č. 273/1, parc. č. 274/2, parc. č.
275/1, parc. č. 278, parc. č. 280/2, parc. č. 429/4, parc. č. 429/31, parc. č. 429/38, parc. č.
445/2, parc. č. 447/27, parc. č. 447/29, parc. č. 480/8, parc. č. 529, parc. č. 536, parc. č.
612/1, parc. č. 614/1, parc. č. 614/25, parc. č. 614/27, parc. č. 614/28, parc. č. 618/1, parc. č.
618/2, parc. č. 813, parc. č. 1122, parc. č. 2113 a parc. č. 2116, vše ostatní plocha v k. ú.
Nová ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.6.
65.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. st. 279 zastavěná plocha a nádvoří, na
němž stojí stavba č.p. 222, bytový dům, parc. č. 447/19, parc. č. 538/6, parc. č. 617, vše
zahrada, parc. č. 273/1, parc. č. 274/2, parc. č. 275/1, parc. č. 278, parc. č. 280/2, parc. č.
429/4, parc. č. 429/31, parc. č. 429/38, parc. č. 445/2, parc. č. 447/27, parc. č. 447/29, parc.
č. 480/8, parc. č. 529, parc. č. 536, parc. č. 612/1, parc. č. 614/1, parc. č. 614/25, parc. č.
614/27, parc. č. 614/28, parc. č. 618/1, parc. č. 618/2, parc. č. 813, parc. č. 1122, parc. č.
2113 a parc. č. 2116, vše ostatní plocha v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
66.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 79/12, parc. č. 79/24, parc. č. 79/107, parc. č. 541/1, parc. č. 586/1, parc. č. 588, parc. č.
589, parc. č. 590, parc. č. 591 a parc. č. 592, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
67.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 79/12, parc. č. 79/24, parc. č. 79/107, parc. č.
541/1, parc. č. 586/1, parc. č. 588, parc. č. 589, parc. č. 590, parc. č. 591 a parc. č. 592, vše
ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.7.
68.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 4. 2018 bod programu č. 3, bod č. 6.4. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na
pozemcích parc. č. 21/24, parc. č. 97/5, parc. č. 97/10, parc. č. 804/5, parc. č. 808/3 a parc.
č. 1114, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 637/3 a parc. č. 651/3, vše ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 2/1, parc. č. 71/2 a parc. č. 541/2, vše ostatní plocha v k.
ú. Neředín, vše obec Olomouce ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy
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bod č. 6.8.
69.
revokuje
usnesení RMO ze dne 24. 4. 2018 bod programu č. 3, bod č. 6.4. důvodové zprávy, ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 21/24, parc. č. 97/5, parc. č.
97/10, parc. č. 804/5, parc. č. 808/3 a parc. č. 1114, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany,
parc. č. 637/3 a parc. č. 651/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 2/1, parc. č.
71/2 a parc. č. 541/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec Olomouce ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
70.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 21/24, parc. č. 97/5, parc. č. 97/10, parc. č. 804/5, parc. č. 808/3 a parc. č. 1114, vše
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 637/3, parc. č. 651/3 a parc. č. 685/5, vše ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 2/1, parc. č. 71/2 a parc. č. 541/2, vše ostatní plocha v k.
ú. Neředín, vše obec Olomouce ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 6.8.
71.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 21/24, parc. č. 97/5, parc. č. 97/10, parc. č.
804/5, parc. č. 808/3 a parc. č. 1114, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 637/3,
parc. č. 651/3 a parc. č. 685/5, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 2/1, parc. č.
71/2 a parc. č. 541/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec Olomouce ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
72.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 416/5
ostatní plocha, parc. č. 443/4 ostatní plocha a parc. č. 491/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel,
obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.9.
73.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
horkovodu na pozemcích parc. č. 416/5 ostatní plocha, parc. č. 443/4 ostatní plocha a parc.
č. 491/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
74.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č.
1079, parc. č. 604/2, parc. č. 1078, parc. č. 1077, parc. č. 6/3, parc. č. 28/1, parc. č. 637/4,
parc. č. 647/3 a parc. č. 651/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
75.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1079, parc. č. 604/2, parc. č. 1078, parc. č. 1077,
parc. č. 6/3, parc. č. 28/1, parc. č. 637/4, parc. č. 647/3 a parc. č. 651/3, vše ostatní plocha v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.10.
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76.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č.
9/2 zahrada, parc. č. 2/3 ostatní plocha, parc. č. 603 ostatní plocha, parc. č. 6/3 ostatní
plocha, parc. č. 793/1 ostatní plocha a parc. č.793/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.11.
77.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 9/2 zahrada, parc. č. 2/3 ostatní plocha, parc. č.
603 ostatní plocha, parc. č. 6/3 ostatní plocha, parc. č. 793/1 ostatní plocha a parc. č.793/3
ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM &
TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Veřejná zakázka č. 18104 - ČOV - sušárna kalů, projektová
dokumentace (ORG 5877)

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

4

Veřejná zakázka č. 18059 - Zajištění TDS - Protipovodňová
opatření - II. B etapa - související investice, stavební práce v
roce 2018 - zahájení, komise - revokace (ORG 4864)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
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2.
ruší
bod 3 usnesení RMO č. 8 ze dne 15.5.2018,
3.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
4.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
5.
pověřuje
Mgr. Filipa Žáčka
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.1.

5

Veřejná zakázka č. 18085 - Demolice kasáren Neředín - 2. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle DZ,
b) zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127, písm. d) ZZVZ v případě, že vybraný
dodavatel nesplní požadavky na doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ.
3.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse
a) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem, a všech
relevantních dokumentů v souvislosti s ukončením zadávacího řízení,
b) ke všem úkonům a podpisům dokumentů v případě postupu dle § 127, písm. d ZZVZ,
včetně rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.2.
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6

Veřejná zakázka č. 18015 - Nákup elektrické energie na rok
2019 - zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a postup dle důvodové zprávy pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
pověřuje
a) tajemníka Magistrátu města Olomouce Bc. Jana Večeře k podpisu všech rozhodnutí (s
výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou zakázkou,
b) ostatní členy RMO k podpisu smluv o společném zadávání s městskými organizacemi,
které mají ve své kompetenci a které dosud nemají smlouvu uzavřenou.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 3.3.

7

Veřejná zakázka č. 18068 - Obnova vegetačních prvků v
historických parcích v Olomouci - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro veřejnou zakázku s názvem "Obnova
vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci", evidenční číslo 18068
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy
3.
ustavuje
v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z
jednání RMO souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 3.4.

8

Dopravní napojení Úřadu práce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
další postup řešení dle bodu č. 5 důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru investic připravit a předložit ke schválení návrh Smlouvy o spolupráci dle bodu 5.1.
důvodové zprávy
T:
O:

14. 8. 2018
vedoucí odboru investic

4.
ukládá
odboru investic zařadit realizaci stavby dopravního napojení ÚP ČR do návrhu plánu pro r.
2019
T:
O:

4. 9. 2018
vedoucí odboru investic

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

9

Raisova – rekonstrukce komunikace (ORG 5047)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením “Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací“ se společností
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

10

Jablonského – přechod pro pěší – Smlouva o poskytnutí
dotace (ORG 5752)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím dotace ve výši 800 000 Kč na realizaci projektu Jablonského – přechod pro pěší za
podmínek uvedených v návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace, která je přílohou č. 1 důvodové
zprávy
3.
pověřuje
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt
Jablonského – přechod pro pěší
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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11

ZŠ Mozartova Olomouc - hřiště – dodatek Smlouvy o
poskytnutí nadačního příspěvku (ORG 5406)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
primátora SMOl doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., k podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy o
poskytnutí nadačního příspěvku na projekt ZŠ Mozartova Olomouc - hřiště
Předložil:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

12

Rozpočtové změny roku 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2018
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2018 dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2018
dle upravené důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.

13

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 2+kk s XXXXXdle důvodové zprávy bod 1a)
b) Holická 51, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Černá cesta 15, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a)
d) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2b)
e) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 20, o velikosti 2+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2c)
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f) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 7)
g) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 8)
3.
schvaluje
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, U Letiště 2, Olomouc
XXXXX, U Letiště 4, Olomouc
Dětský domov, U Letiště 8, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, Mariánská 7, Olomouc
XXXXX, Na Trati 80, Olomouc
XXXXX, Na Trati 80, Olomouc
XXXXX, Na Trati 82, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, Topolová 1, Olomouc
XXXXX, Topolová 4, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX,XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
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XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérové byty:
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
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XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, U Letiště 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Topolová 7, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, JXXXXX, Topolová 6, Olomouc
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Příčná 6, Olomouc - DPS - na 3 měsíce
XXXXX, Příčná 8, Olomouc - DPS – na 3 měsíce
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 3a, b, c, d)
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2. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4a, b)
4.
nevyhovuje
a) žádosti XXXXX o převedení nájemní smlouvy, byt č. 14, Černá cesta 17, Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 5)
b) žádosti XXXXX o převedení nájemní smlouvy, byt č. 5, Černá cesta 11, Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 6)
c) žádosti XXXXX o rozšíření subjektu na straně nájemce, byt č. 6, Mariánská 7, Olomouc,
dle důvodové zprávy bod 9)
d) žádosti XXXXX o znovu přidělení bytu a uzavření Budoucí kupní smlouvy, byt č. 9,
Topolová 2, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 10)
e) žádosti XXXXX o prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 14, Topolová 9, Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 11)
5.
schvaluje
a) způsob obsazování uvolněných bytů v domech ve společném vlastnictví SMOl a Družstev
Olomouc, Jižní a Jiráskova, dle důvodové zprávy bod 12)
b) uzavření dodatku ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí ze dne 10.4.2002 ve znění
dodatků, uzavřené se SNO, a.s., dle upravené důvodové zprávy bod 13)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

14

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, s panem XXXXX a XXXXX, dle předložení
důvodové zprávy
3.
neschvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení – přednostní
poskytnutí nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou v Olomouci paní XXXXX, dle
předložené důvodové zprávy
4.
bere na vědomí
informace k případu pí XXXXX podané ředitelem SNO, a.s., včetně dalšího postupu dle
diskuse v RMO
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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15

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů
řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci
implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 23. 3. 2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
1) schválit uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího
orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 23. 3. 2017 mezi statutárním městem
Olomouc a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dle přílohy č. 1
2) pověřit tajemníka Magistrátu města Olomouce Bc. Jana Večeře k podpisu Dodatku č. 1
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem
v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
2014–2020.
3.
ukládá
RNDr. Ladislavu Šnevajsovi, náměstkovi primátora, předložit k projednání a schválení
Zastupitelstvu města Olomouce konaném dne 3. září 2018 návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní
smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci
implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–
2020 uzavírané mezi statutárním městem Olomouc a Ministerstvem průmyslu a obchodu
ČR.
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí oddělení zprostředkující subjekt ITI

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

16

Změna č. 3 Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložení Žádosti o změnu č. 3 Strategie ITI Olomoucké aglomerace dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
náměstka primátora, RNDr. L. Šnevajse, podpisem Žádosti o změnu č. 3 Strategie ITI
Olomoucké aglomerace
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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17

Změna výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 31

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu výzvy č. 31 nositele ITI Olomoucké aglomerace (Podpora začlenění osob ohrožených
dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce) pro předkládání projektových záměrů dle
předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

18

Vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 40 a 41
(Předcházení vzniku odpadů, Nakládání s odpady II)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výzvu č. 40 Předcházení vzniku odpadů
3.
schvaluje
výzvu č. 41 Nakládání s odpady II
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

19

Investiční záměr „Víceúčelový objekt hasičské zbrojnice
Radíkov u Olomouce“

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
investiční záměr „Víceúčelový objekt hasičské zbrojnice Radíkov u Olomouce“
3.
ukládá
ihned zahájit projektovou přípravu na realizaci investičního záměru „Víceúčelový objekt
hasičské zbrojnice Radíkov u Olomouce“
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru investic

Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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20

Lokalita Demlova – Na Letné

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Dodatek č. 1 ke smlouvě s TSMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě s TSMO, a.s. dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 1
T:
O:

18. 7. 2018
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 18.

22

KIDSOK - žádost o projednání slev pro žáky, studenty a
seniory 65+

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
postupovat dle diskuse v RMO
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 19.

23

Změny jízdních řádů MHD k 1. 9. 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

22

2.
schvaluje
změny jízdních řádů MHD k 1. 9. 2018
3.
schvaluje
přejmenování zastávky Centrum Haná na ul. Kafkova ve směru k ul. I.P.Pavlova, nově na
Kafkova
4.
schvaluje
ukončení smluv s obchodními řetězci k 31. 12. 2018
5.
ukládá
předložit v návaznosti na změny jízdních řádů k 1. 9. 2018 dodatek č. 19 ke smlouvě s
DPMO, a.s.
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD

6.
ukládá
uzavřít dodatky ke smlouvám s obchodními řetězci v souladu s předloženou důvodovou
zprávou
T:
O:

18. 9. 2018
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 20.
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Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s DPMO, a.s.
T:
O:

18. 7. 2018
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 21.

25

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 22.

26

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NIRVANA CLUB v ul.
Komenského 27, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele fu NIRVANA TRADE s.r.o.,
Komenského 917/25, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.7. do 31.10. 2018.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR BERNARD v
ulici Horní náměstí 13/18, Olomouc, v rozsahu 27,16 m2 pro žadatele fu Pivní bar Morava
s.r.o., Horní náměstí 12/19, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2018 dle diskuse
v RMO
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAVÁRNA V LESE na
Žerotínově náměstí 3, Olomouc, v rozsahu 2 m2 pro žadatele pí XXXXX, Bukovická 73, 788
15 Velké Losiny, na dobu od 1.7. do 31.10. 2018.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POTREFENÁ HUSA
v ul. Ztracená ( Michalská 2 ), Olomouc, v rozsahu 56,3 m2 pro žadatele fu Jaroslav Mašlaň
s.r.o., Dlouhá třída 471/19, 736 01 Havířov, na dobu od 10.7. do 31.10. 2018.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 23.
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Smlouva o právu provést stavbu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh Smlouvy o právu provést stavbu dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
podepsat schválenou Smlouvu o právu provést stavbu dle důvodové zprávy
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD , členové rady města,
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 24.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Lazecká dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování na tř. Svobody dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Wanklova dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici U sportovní haly dle bodu 4. důvodové
zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na Žerotínově nám. dle bodu 5. důvodové zprávy
7.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici U sportovní haly dle vodu 6. důvodové
zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 25.
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PPO - náhradní parkování

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
využití plochy k parkování vozidel po dobu stavby PPO 2.B etapy dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-SMV/VYP/002854/2017/Sul ze dne 14. 12.2017
25

uzavřenou se státním podnikem Povodí Moravy, s.p., jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku parc. č. 94/58 ostatní plocha o výměře 6 127 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc a dále části pozemku parc. č. 959/1 ostatní plocha o celkové výměře 953 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít ke zúžení předmětu
výpůjčky o část pozemku parc. č. 94/58 ostatní plocha o výměře 1099 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 25.1.
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Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací - škol
roku 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizaci odpisových plánů roku 2018 příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové
zprávy
3.
ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru školství

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Výjimky z počtu dětí v MŠ a z počtu žáků v ZŠ pro školní rok
2018/2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
povoluje
výjimky z počtu dětí v MŠ a z počtu žáků v ZŠ pro školní rok 2018/2019 dle důvodové zprávy
a dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru školství

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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Zdravá anglická mateřská škola s.r.o - žádost o stanovisko
SMOl k navýšení kapacity

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
souhlasné stanovisko k navýšení kapacity Zdravé anglické mateřské školy s.r.o. dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatelku
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru školství

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Podpora v oblasti Individuální dotace odboru školství

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis Kč v oblasti Individuální dotace
odboru školství dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy
důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru školství

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

34

Změna platových výměrů a odměny ředitelů příspěvkových
organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle části A) důvodové zprávy a dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy
3.
schvaluje
platové zařazení ředitelů příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy s účinností k
1.8.2018
4.
schvaluje
osobní příplatky ředitelům příspěvkových organizací - škol dle přílohy č. 2 důvodové zprávy s
účinností od 1.9.2018
5.
ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru školství

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Žádost o zapojení SMOl do projektového záměru UP Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zapojením statutárního města Olomouc do projektových záměrů Univerzity Palackého
Olomouc dle důvodové zprávy a dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat souhlas se zapojením do projektových záměrů dle příloh důvodové zprávy
T:
O:

18. 7. 2018
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora

4.
pověřuje
vedoucí odboru školství MMOl jako osobu odpovědnou za plnění úkolů vyplývajících ze
zapojení do projektových záměrů dle příloh důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

36

MŠ Dělnická - rozšíření kapacity, ZŠ Svatoplukovarekonstrukce výdejny stravy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
záměr rozšíření kapacity MŠ Dělnická a rekonstrukce výdejny stravy v ZŠ Svatoplukova dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
zahájit zpracování dalších stupňů projektové dokumentace
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru investic

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH
2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotací dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
spolufinancování z vlastních zdrojů dle důvodové zprávy
4.
schvaluje
znění smluv o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy
5.
ukládá
podepsat smlouvy na poskytnutí dotací dle důvodové zprávy
T:
O:

červen 2018
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 33.

38

Návrhy na změnu v aktuálním komunitním plánu sociálních
služeb

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny aktuálního komunitního plánu, dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
zapracovat změny do aktuálního komunitního plánu sociálních služeb, dle důvodové zprávy
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru sociálních služeb

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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Dotace MEIS a Europe Direct

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
souhlasí
s přijetím dotace z krajského úřadu Olomouckého kraje na podporu činnosti MEIS a Europe
Direct Olomouc.
3.
pověřuje
PhDr. Pavla Urbáška, náměstka primátora, k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.
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Zahraniční služební cesta Japonsko

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast a účastníky zahraniční služební cesty.
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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Zahraniční služební cesta v rámci česko-polského projektu
"Společně pro rozvoj aglomerací"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s účastí na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací
listiny

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle
důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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Darovací smlouva - keramická popelnice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předloženou darovací smlouvu
3.
pověřuje
náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. podpisem darovací smlouvy
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru životního prostředí

Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 40.

44

Nařízení SMOl o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních
hospodářských osnov " Olomouc - sever "

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
vydává
nařízení statutárního města Olomouce o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních
hospodářských osnov " Olomouc - sever "
3.
ukládá
zaslat nařízení ke zveřejnění na úředních deskách dotčených obcí ve správním obvodu
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru životního prostředí

Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 41.
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Zahraniční aktivity města Olomouce v 2. pololetí roku 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený plán zahraničních aktivit na 2. polovinu roku 2018
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 42.

46

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 přílohy č.
1
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2018 do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a
z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
4.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2018
dle důvodové zprávy – příloha č. 1
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru
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5.
nevyhovuje
žádosti č. 8332 žadatele dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 43.

47

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 7. 2018
3.
schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2018
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 44.
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Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru investic dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 7.
2018
3.
schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2018
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 44.1.
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Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
organizační změnu v odboru školství Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 7. 2018
3.
schvaluje
zařazení finanční částky dle předložené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v
roce 2018
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 44.3.

50

Organizační záležitosti - spisovna záměr

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
svěřuje
do správy SNO, a.s. objekt dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
záměr a postup dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 44.5.
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Různé - bezúplatný převod výpočetní techniky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
bezúplatný převod dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
návrh smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku dle přílohy č.1 důvodové zprávy
4.
pověřuje
podpisem smlouvy tajemníka MMOl
T:
O:

18. 7. 2018
Večeř Jan, Bc., tajemník

Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 45.
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52

Změna v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
odvolává
z funkce předsedkyně KMČ č. 10 Olomouc - Nemilany na vlastní žádost paní Mgr. R.
Pospiechovou
3.
jmenuje
do funkce předsedy KMČ č. 10 Olomouc - Nemilany pana Zdeňka Kříže
4.
odvolává
paní RNDr. Ivanu Dostálovou Ph.D. z KMČ č. 15 Olomouc - Nové Sady
5.
odvolává
paní Ing. Moniku Orel z KMČ č. 16 Nový Svět
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 46.
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Spolupráce SMOl s UPOL na výzkumném projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
přeloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zapojením statutárního města Olomouc do projektového záměru Univerzity Palackého
Olomouc dle důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat souhlas se zapojením do projektového záměru dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
T:
O:

18. 7. 2018
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

4.
pověřuje
Mgr. Dušana Strunu jako osobu odpovědnou za plnění úkolů vyplývajících ze zapojení do
projektového záměru dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 47.
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Užívání zimního stadionu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
stanovisko právního odboru
2.
ukládá
věcně příslušnému náměstkovi uzavřít dodatek č. 2 k dohodě o uznání dluhu a splátkovém
kalendáři s termínem splatnosti nejpozději dne 31.12.2018
T:
O:

prosinec 2018
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora

Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 48.
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Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 20. zasedání
ZMO konaného 4. 6. 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 11 část 3 usnesení ZMO ze dne 4. 6. 2018 - Plán udržitelné městské mobility
Olomouc:
- předložit schválený dokument PUMMO Komisi pro posuzování dokumentu městské mobility
(T: 3.9.2018)
T:
14. 8. 2018
O:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
2.
ukládá
k bodu 11 část 4 usnesení ZMO ze dne 4. 6. 2018 - Plán udržitelné městské mobility
Olomouc:
- odboru koncepce a rozvoje předkládat aktuální Akční plán dle závěru důvodové zprávy (T:
4. čtvrtletí každého roku)
T:
ročně
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3.
ukládá
k bodu 11 část 5 usnesení ZMO ze dne 4. 6. 2018 - Plán udržitelné městské mobility
Olomouc:
- odboru koncepce a rozvoje předkládat systematické vyhodnocení PUMMO dle závěru
důvodové zprávy (T: dle důvodové zprávy)
T:
červen 2022
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4.
ukládá
k bodu 12, část 4 usnesení ZMO ze dne 4. 6. 2018 - Regulační plán RP - 13 Sídliště Lazce:
- odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce
(T: 3.9.2018)
T:
14. 8. 2018
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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5.
ukládá
k bodu 16, část 3 usnesení ZMO ze dne 4. 6. 2018 - Návrhy aktualizovaného znění
zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol:
- informovat ředitele škol o přijatém usnesení (T: červen 2018)
T:
18. 7. 2018
O:
vedoucí odboru školství
6.
ukládá
k bodu 17, část 4 usnesení ZMO ze dne 4. 6. 2018 - Výstaviště Flora Olomouc - dotace na
oranžérii IV. et (ORG 5908)
- náměstkovi Mgr. Filipu Žáčkovi podepsat smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy (T: ihned)
T:
18. 7. 2018
O:
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
7.
ukládá
k bodu 19, část 3 usnesení ZMO ze dne 4. 6. 2018 - Pojmenování ulice:
- informovat příslušné instituce p novém názvu ulice (T: ihned)
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

8.
ukládá
k bodu 24 část 4 usnesení ZMO ze dne 4. 6. 2018 - Organizační záležitosti - volby do
Zastupitelstva města 2018
- zveřejnit rozhodnutí zastupitelstva dle uvedených bodů 2 a 3 na úřední desce SMOl
nejpozději do 6.6.2018 (T: 3. 9. 2018)
T:
O:

14. 8. 2018
vedoucí odboru správních činností

9.
ukládá
k bodu 25 část 2 usnesení ZMO ze dne 4. 6. 2018 - Správa zimního stadionu a Androva
stadionu:
- RMO připravit řešení pohledávek za HC Olomouc s.r.o. a předložit návrh řešení ZMO (T:
3.9.2018)
T:
O:

14. 8. 2018
Rada města Olomouce

10.
ukládá
vedoucímu odboru interního auditu a kontroly provést kontrolu vyúčtování dotace na projekt
Případy Jáchyma Semiše
T:
O:

4. 9. 2018
vedoucí odboru interního auditu a kontroly

Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 49.
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Protipovodňová opatření IV. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy a rozpravy v RMO
Předložil:

Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 50.
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Rozvoj VFO - dostavba pavilonu A2 - bankovní záruky (ORG
4519)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
revokuje
bod usnesení č. 8 z 118. schůze RMO, konané dne 24.4.2018 v plném rozsahu
3.
ukládá
náměstkovi Mgr. Filipu Žáčkovi a JUDr. Martinu Majorovi, MBA jednat ve spolupráci s VFO,
a.s. se zhotovitelem stavby o odstranění vad a o závěrech informovat Radu města
Olomouce.
T:
O:

14. 8. 2018
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora, Žáček Filip, Mgr., náměstek
primátora

Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 51.
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Návrh odkupu majetku od společnosti Správa sportovních
zařízení Olomouc, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
ukládá
odboru kanceláře tajemníka odkoupit ve spolupráci s ekonomickým odborem od společnosti
Správa sportovních zařízení Olomouc, a. s. vybavení kanceláře dle rozpisu poskytnutého z
EO.
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odboru kancelář tajemníka

3.
ukládá
odboru informatiky odkoupit ve spolupráci s ekonomickým odborem od společnosti Správa
sportovních zařízení Olomouc, a. s. výpočetní techniku dle rozpisu poskytnutého z EO.
T:
O:

18. 7. 2018
vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odboru informatiky

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 52.

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

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