USNESENÍ
z 8. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 1. 2019
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 RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 14. 1. 2019 dle upravené důvodové
zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
- bod 17, část 3 usnesení RMO ze dne 18. 7. 2018 týkající se Petice ul. Vítězství - zajištění
souhlasu občanů s navrženým dopravním řešením
- bod 5, část 5 usnesení RMO ze dne 3. 12. 2018 týkající se řešení problematiky Zimního
stadionu Olomouc
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 390/9 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018, bod programu č. 2, bod č. 3.6. důvodové zprávy ve věci
schválení výpůjčky části pozemku parc. č. 150/3 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc Společenství vlastníků Stupkova 528/1B, 1C, 1D, Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
záměr směnit pozemek parc. č. 5/32 ostatní plocha o výměře 65 m2, pozemek parc. č. 5/34

ostatní plocha o výměře 500 m2 a část pozemku parc. č. 5/33 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 5/63 ostatní plocha) o výměře 11 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, Handkeho 757/1A za části
pozemku parc. č. 5/23 ostatní plocha (dle GP parc. č. 5/61 ostatní plocha o výměře 96 m2
a parc. č. 5/62 ostatní plocha o výměře 9 m2) o celkové výměře 105 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 2.1.
4.
schvaluje
předběžný záměr směnit části pozemků parc. č. 395/4 ostatní plocha o výměře 228 m2,
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 o výměře 79 m2, parc. č. 828/4 ostatní plocha
o výměře 17 m2, parc. č. 393/4 ostatní plocha o výměře 5 m2 a částí pozemků parc. č. 393/2
ostatní plocha o výměře 125 m2, parc. č. 997 ostatní plocha o výměře 90 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměry předmětných
částí pozemků budou upřesněny až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
5.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 841/110 ostatní plocha o výměře 122 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP
dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
6.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 887/158 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.4.
7.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1796 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
8.
nevyhovuje
žádosti společnosti STAVHOLD a.s. o nájem části pozemku parc. č. 959/10 ostatní plocha
o výměře 2 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
9.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 3. 2014, bod programu 2, bod č. 3.7. důvodové zprávy ve věci
schválení nájmu části pozemku parc. č. 959/10 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc společnosti První kapitálová společnost, a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 2.6.
10.
schvaluje
výpověď pachtu části pozemku parc. č. 401/6 ostatní plocha o výměře 104 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc dle pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/000516/2017/Fer uzavřené dne
22. 3. 2017 s manžely XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
11.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o nájem části pozemku pare. č. 401/15 ostatní plocha o výměře 15 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
12.
schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/001137/2015/Mlc ze dne 13. 4. 2015, ve znění
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dodatku č. 1 a č. 2 uzavřené s pobočným spolkem Tělocvičná jednota Sokol Olomouc –
Nový Svět, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 724/2 ostat. pl. o výměře
5250 m2 a pozemku parc. č. st. 1258 zast. pl. o výměře 108 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, spočívající v udělení souhlasu vybudovat zpevněnou plochu pro parkování
na části pozemku parc. č. 724/2 ostatní plocha o výměře 473 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
13.
schvaluje
nájem pozemků parc. č. 704/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 a parc. č. 704/2
ostatní plocha o výměře 220 m2, oba v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu XXXXX dle
důvodové zprávy bod č. 3.4.
14.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 152/1 zahrada o výměře 308 m2 v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
15.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/57/2012/Plh uzavřené dne 10. 12.
2012 s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
16.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 336/1 vodní plocha o výměře 127 m2 v k. ú. Nedvězí, obec
Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí
Moravy, s.p. statutárnímu městu Olomouc a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti umístění propustku na pozemku parc. č. 336/1 vodní plocha v k. ú. Nedvězí,
obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu
pro Povodí Moravy, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy
bod č. 3.6.
17.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 9. 2008, ve znění dodatků,
uzavřenou s PAVLÍK group, s.r.o., jejímž předmětem je pronájem prostor sloužících
podnikání o celkové výměře 209 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. Olomoucměsto, obec Olomouc spočívající ve změně výše nájemného za nájem prostor dle aktuálních
sazeb schválených Radou města Olomouce, změně předmětu nájmu z prostor sloužících
podnikání o celkové výměře 209 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. Olomoucměsto, obec Olomouc, na prostory sloužící podnikání o celkové výměře 208 m2 v 1. PP a 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 a ve stanovení
závazku nájemce provést vlastním nákladem změnu užívání části stavby dle důvodové
zprávy bod č. 3.7.
18.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.6.2000, ve znění dodatků, uzavřené
se XXXXX, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání o celkové výměře 554,20 m2
v 1. PP a 1. NP budovy č.p. 424, bydlení, ul. Horní náměstí č.o. 23, která je součástí
pozemku parc.č.st. 375/1 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
spočívající ve změně předmětu nájmu z prostor sloužících podnikání o celkové výměře
554,20 m2 v 1. NP a 1. PP na prostory sloužící podnikání o celkové výměře 281,5 m2
v 1. NP budovy č.p. 424, bydlení, Horní náměstí č.o. 23, která je součástí pozemku parc.
č.st. 375/1 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve změně účelu
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nájmu z provozování „Moravské restaurace“ a „Moravské vinárny“ na provozování „Moravské
restaurace“, ve změně doby nájmu z doby určité do 31.12.2020 na dobu určitou
do 31.12.2030 a ve změně výše nájemného z 531.060,- Kč bez DPH ročně na 358 980,- Kč
bez DPH ročně se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
19.
uděluje
souhlas společnosti HC Olomouc, s.r.o., se sídlem Hynaisova 1091/9A, Olomouc, IČ 258 49
123 k užívání ledové plochy a zázemí zimního stadionu (jejího příslušenství) do 31.12.2019
pro HC Olomouc – mládež, spolek se sídlem Hynaisova 1091/9A, Olomouc, IČ 227 34 279
dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
20.
doporučuje zastupitelstvu města
nepřijmout nabídku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný
převod pozemku parc. č. 1047 ostatní plocha o výměře 1033 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
21.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1047 ostatní plocha o výměře 1033 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové
zprávy bod č. 4.1.
22.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 549/1 trvalý travní porost o výměře 171 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní
cenu ve výši 188 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
23.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o koupi pozemku parc. č. 549/2 zahrada o výměře 106 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
24.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemku parc. č. 549/1 trvalý travní porost v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové
zprávy bod č. 4.2.
25.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 539/51 zahrada v k. ú. Černovír, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
26.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/41 lesní pozemek)
o výměře 63 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši
11 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
27.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/40 lesní pozemek)
o výměře 229 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům XXXXX do společného
jmění manželů za kupní cenu ve výši 36 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.

4

28.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/39 lesní pozemek)
o výměře 189 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši
30 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
29.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek (dle GP parc. č. 632/38 lesní pozemek)
o výměře 151 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům XXXXX do společného
jmění manželů za kupní cenu ve výši 25 375,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
30.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 803/5 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do podílového
spoluvlastnictví pana XXXXX, paní XXXXX a manželů XXXXX, za kupní cenu celkem ve výši
411 000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/4 shora uvedeného pozemku panu XXXXX
za kupní cenu ve výši 102 750,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/4 shora uvedeného pozemku
paní XXXXX za kupní cenu ve výši 102 750,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora
uvedeného pozemku manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši
205 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
31.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 100 a kanalizace DN 250 s Družstvem Dinastarke dle důvodové zprávy bod č.
5.1.
32.
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/3/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností
EUROGEMA CZ, a.s. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
33.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJIM/BDS/000907/2016/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a podílovým fondem IMOS
development otevřený podílový fond obhospodařovaným společností AMISTA investiční
společnost, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
34.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, chodníků a veřejného osvětlení na
pozemcích na pozemcích parc. č. 257/12, parc. č. 257/29, parc. č. 257/30, parc. č. 257/36,
parc. č. 257/37, parc. č. 590/26, parc. č. 590/27, parc. č. 590/29, parc. č. 590/30, parc. č.
590/32, parc. č. 590/33, parc. č. 590/35, parc. č. 590/38 a parc. č. 590/2, vše ostatní plocha
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s podílovým fondem IMOS development otevřený
podílový fond obhospodařovaným společností AMISTA investiční společnost, a.s., jako
prodávajícím, za kupní cenu ve výši 363,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
35.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 10. 2018 bod programu č. 2, bod č. 5.4. důvodové zprávy ve věci
nevyhovění žádosti společnosti Marzio, s.r.o. o schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJ-IM/BDS/002468/2014/Hrb mezi statutárním
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností Marzio, s.r.o. s tím, že pokud
nebude dodržen termín pro uzavření darovací smlouvy, uložila RMO odboru
majetkoprávnímu vyzvat společnost Marzio, s.r.o. k úhradě smluvní pokuty ve výši 500.000,Kč, dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
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36.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJIM/BDS/002468/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným
a společností Marzio, s.r.o., tzn. že nebude uplatněna smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč,
dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
37.
schvaluje
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč panu XXXXX, dle důvodové zpráv y bod č. 5.5.
38.
schvaluje
uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
39.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 10. 2018 bod programu č. 2., bod č. 6.1. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování kabelového vedení v rámci stavby
"Osvětlení přechodů pro pěší přes komunikace v Olomouci - ulice Ladova a Dvorského" na
pozemcích parc. č. 599/8 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a parc. č.
432/8 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje
s právem hospodařit se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod
č. 6.1.
40.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kabelového vedení v rámci stavby "Osvětlení
přechodů pro pěší přes komunikace v Olomouci - ulice Ladova a Dvorského" na pozemcích
parc. č. 599/8 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a parc. č. 432/8 ostatní
plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodařit
se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
41.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1076
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 1301
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1182, stavba občanského
vybavení, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
42.
revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 3. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6.6. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
VN na pozemcích parc. č. 643/15, parc. č. 643/17, parc. č. 1937, vše ostatní plocha a parc.
č. 678/17 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 643/15 a parc. č. 1937, vše
ostatní plocha a parc. č. 678/17 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouc, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
43.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 643/15, parc. č. 643/17, parc. č. 1937, vše ostatní plocha a parc. č.
678/17 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 643/15 a parc. č. 1937, vše
ostatní plocha a parc. č. 678/17 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
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44.
revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2016 bod programu č. 2, bod č. 6. 7. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 394/20 ostatní plocha a parc. č. 1028/17 ostatní plocha, vše v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.4.
45.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 394/20 ostatní plocha a parc. č. 1028/17 ostatní plocha, vše v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.4.
46.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 5. 2017 bod programu č. 2., bod č. 6.11. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 613/1, parc. č. 638, parc. č. 636/1 a parc. č. 642, vše ostatní
plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.5.
47.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 613/1, parc. č. 638, parc. č. 636/1 a parc. č. 642, vše ostatní plocha
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.5.
48.
revokuje
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2016 bod programu č. 2., bod č. 6.9. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 94/12, parc. č. 94/33, parc. č. 94/58, vše ostatní plocha, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.6.
49.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 94/12, parc. č. 94/33, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.6.
50.
schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 617/1 ostatní plocha, parc. č. 617/2 vodní plocha, parc. č. 375/1
zahrada a parc. č. st. 147 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 14,
rodinný dům, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel a umístění a provozování 3 ks betonových
sloupů na pozemku parc. č. 617/2 vodní plocha v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
51.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování
nadzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 617/1 ostatní plocha, parc. č.
617/2 vodní plocha, parc. č. 375/1 zahrada a parc. č. st. 147 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je budova s č.p. 14, rodinný dům, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel
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a umístění a provozování 3 ks betonových sloupů na pozemku parc. č. 617/2 vodní plocha
v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.7.
52.
revokuje
usnesení RMO ze dne 15. 5. 2018 bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy, ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení
na pozemku parc. č. 812/30 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
53.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 812/30 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
54.
revokuje
usnesení RMO ze dne 31. 5. 2011 bod programu č. 2., bod č. 3.27. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy
a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 451/18, parc. č. 451/36, parc. č. 451/34,
parc. č. 444/2, parc. č. 451/33, parc. č. 451/52, parc. č. 451/26, parc. č. 451/17, parc. č.
451/25, vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
55.
revokuje
usnesení RMO ze dne 31. 5. 2011 bod programu č. 2., bod č. 3.27. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství,
v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 451/18,
parc. č. 451/36, parc. č. 451/34, parc. č. 444/2, parc. č. 451/33, parc. č. 451/52, parc. č.
451/26, parc. č. 451/17, parc. č. 451/25, vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
56.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 350/21, parc. č. 350/34, parc. č. 350/35, parc. č. 444/2, parc. č. 451/17, parc. č. 451/18,
parc. č. 451/25, parc. č. 451/26, parc. č. 451/33, parc. č. 451/34, Parc. č. 451/35, parc. č.
451/36, parc. č. 451/52, vše ostatní plocha a parc. č. 443/3 orná půda, vše v k. ú. Povel,
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
57.
revokuje
usnesení RMO ze dne 14. 12. 2010 bod programu č. 2., bod č. 2.19. důvodové zprávy,
ve věci schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy
a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 148/3, parc. č. 601/1, parc. č. 600, parc. č.
602 a parc. č. 604, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
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58.
revokuje
usnesení RMO ze dne 14. 12. 2010 bod programu č. 2., bod č. 2.19. důvodové zprávy,
ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 148/3, parc. č. 601/1,
parc. č. 600, parc. č. 602 a parc. č. 604, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
59.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 148/3, parc. č. 601/1, parc. č. 600, parc. č. 602/1, parc. č. 604/1, parc. č. 606 a parc. č.
150/3, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
60.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích
parc. č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 116/116,
parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, parc. č. 124/9, parc. č. 124/10 a parc. č. 145/2, vše
ostatní plocha v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 541/2 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec
Olomouc v rozsahu dle GP ve vlastnictví statutárního města Olomouc spočívající v uložení
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, dále v právu
vstupu, vjezdu na pozemek v souvislosti s provozováním, údržbou, opravou a odstraněním
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch České
telekomunikační infrastruktury a.s. (IČ: 04084063) na dobu neurčitou za jednorázovou
náhradu ve výši 121,- Kč včetně DPH,
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem „Holická, Sladkovského - cyklostezka“
na části pozemku parc.č. 1923/9, ostatní plocha, k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc,
o výměře cca 65 m2 dle výkresu záboru, který je ve vlastnictví XXXXX na dobu neurčitou
a bezúplatně,
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem „Holická, Sladkovského - cyklostezka“
na části pozemku parc.č. 90, ostatní komunikace, k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc,
o výměře cca 92 m2 dle výkresu záboru, který je ve vlastnictví XXXXX na dobu neurčitou
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a bezúplatně,
5.
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem „Holická, Sladkovského - cyklostezka“ na
částech pozemků parc. č. 567/3, parc. č. 568/2, parc. č. 578/3 a parc.č. 582/2, vše ostatní
plocha, k. ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou v podílovém spoluvlastnictví XXXXX a
XXXXX na dobu neurčitou a bezúplatně.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 19002 - Protipovodňová opatření II. B etapa
- související investice - zahájení, komise

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

5

Veřejná zakázka č. 19004 - Erenburgova - rekonstrukce
komunikace a inženýrských sítí - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
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3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle upravené důvodové
zprávy,
4.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA
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:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.1.

6

Tramvajová trať II. etapa, Nové Sady - Povel, přeložka ČEZ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s cenou za přeložku VN a NN v rámci stavby Tramvajová trať II. etapa, Nové Sady - Povel
dle bodu 3. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.

7

Arbesova - chodník - Smlouva o přeložce kabelu CETIN

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností CETIN
3.
ukládá
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic zajištění rozpočtové změny ve výši
28.000,- Kč (T: ihned)
T:
O:

28. 1. 2019
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 7.
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8

Rozpočtové změny roku 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2019
dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 8.

9

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+0 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Synkova 8, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1d)
e) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 34, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1e)
f) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2)
g) Černá cesta 7, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 3)
h) Rooseveltova 90, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 4)
3.
revokuje
rozhodnutí RMO ze dne 3.12.2018 o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Černá
cesta 7, Olomouc, XXXXX
dle důvodové zprávy bod 3)
rozhodnutí RMO ze dne 10.12.2018 o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9,
Rooseveltova 90, Olomouc, XXXXX
dle důvodové zprávy bod 4)
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4.
schvaluje
neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
XXXXX, Holická 51, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 10.

11

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 11.

12

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Koželužská dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Švermova dle bodu 3. důvodové zprávy
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5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici 8.května dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Blanická dle bodu 5. důvodové zprávy
7.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Javoříčská dle bodu 6. důvodové zprávy
8.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husitská dle bodu 7. důvodové zprávy
9.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Libušina dle bodu 8. důvodové zprávy
10.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici tř. Kosmonautů dle bodu 9. důvodové
zprávy
11.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobrovského dle bodu 10. důvodové zprávy
12.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Zikova dle bodu 11. důvodové zprávy
13.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Heyrovského dle bodu 13. důvodové zprávy
14.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Tomkova dle bodu 14. důvodové zprávy
15.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kyselovská dle bodu 15. důvodové zprávy
16.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 16. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 13.

14

Bezplatná přeprava seniorů 65+ od 1. 7. 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zavedení bezplatné přepravy seniorů 65+ v rámci zóny 71 Olomouc od 1. 7. 2019
3.
ukládá
zpracovat a předložit RMO nové nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD
na území statutárního města Olomouce s účinností od 1. 7. 2019
T:
O:

25. 3. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

4.
ukládá
projednat a zapracovat zavedení této přepravy s koordinátorem IDSOK do Tarifu IDSOK
s platností od 1. 7. 2019
T:
O:

15. 4. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

5.
ukládá
předložit dodatek ke Smlouvě o clearingu tržeb v zóně 71 Olomouc v návaznosti
na schválené zavedení bezplatné přepravy seniorů 65+
T:
O:

15. 4. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 14.

15

Koordinátor PPO - příkazní smlouva

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
schvaluje příkazní smlouvu dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu příkazní smlouvy dle důvodové
zprávy
T:
O:

28. 1. 2019
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 15.

16

Petice "Stromy na Horním náměstí"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh odpovědi petentům
3.
ukládá
odboru městské zeleně a odpadového hospodářství ve spolupráci s útvarem hlavního
architekta pořídit "Historickou analýzu ohledně výskytu stromů na Horním náměstí"
T:
O:

3. 6. 2019
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

4.
ukládá
na základě poptávky zařadit částku na zpracování analýzy do souboru nekrytých požadavků
T:
O:

18. 2. 2019
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

5.
ukládá
odboru právnímu zajistit právní rozbor problému autorských práv z pohledu platné legislativy
T:
O:

11. 3. 2019
vedoucí právního odboru

Předložil:
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

17

Multifunkční hala

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
ukládá
primátorovi prostřednictvím odboru strategie a řízení ustavit pracovní skupinu, která bude mít
za úkol připravit návrh investičního záměru včetně harmonogramu, zajištění předložení
cenové nabídky na investiční činnost související se stavebním řízením a zadání přípravy
prováděcího projektu
T:
O:

18. 2. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 17.
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HCO s.r.o. - úvod do problematiky, žádost

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit model využití ledové plochy a zázemí zimního stadionu jednotlivými subjekty
T:
O:

28. 1. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

3.
souhlasí
s posunutím splatnosti závazků původně splatných do 31.12.2018 dle důvodové zprávy
4.
ukládá
do 31. 3. 2019 předložit návrh řešení právních vztahů a pohledávek za HC Olomouc s.r.o.
dle důvodové zprávy
T:
O:

8. 4. 2019
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

5.
ukládá
připravit návrh složení a zaměření pracovní skupiny
T:
O:

3. 6. 2019
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil:

Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 18.

19

Horní náměstí - osvětlení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 19.

20

Informace o stavu přípravy projektu Odpadové centrum
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
vedoucímu odboru dotačních projektů ve spolupráci s vedoucím odboru strategie a řízení a
vedoucím odboru investic pravidelně ke konci kalendářního čtvrtletí informovat Radu města
Olomouce o postupu přípravy a realizaci projektu Odpadové centrum Olomouc dle důvodové
zprávy
T:
O:

čtvrtletně
vedoucí odboru dotačních projektů, vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí
odboru investic

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 21.

21

Pracovní skupina cyklodoprava

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
složení pracovní skupiny dle důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 22.

22

Smlouva o poradenské činnosti - koordinátor přírodě blízkých
protipovodňových opatření, přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 23.

23

Aktualizace odpisových plánů roku 2018 u příspěvkových
organizací (mimo školských subjektů)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2018 u příspěvkových organizací dle přílohy

18

důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení kontrolingu městských firem) informovat o přijatém
usnesení ředitele příspěvkových organizací
T:
O:

28. 1. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

24

Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu
příspěvkových organizací na období 2020 - 2021

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrhy střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2020 - 2021 dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací
T:
O:

28. 1. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25.

25

Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových
organizací, jejichž zřizovatele je statutární město Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu platových předpisů u ředitelů příspěvkových organizací dle Nařízení vlády č.
263/2018
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3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací
T:
O:

28. 1. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 26.

26

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 strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

28. 1. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

27

Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele k přijetí daru
(hrobová zařízení)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím darů dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
T:
O:

28. 1. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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28

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací - škol na rok 2019
a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací škol na roky 2020 - 2021

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací - škol na rok 2019 a návrhy střednědobých plánů
příspěvkových organizací - škol na roky 2020 - 2021 dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele škol do 10 dnů po schválení návrhů rozpočtů
a střednědobých výhledů
T:
O:

28. 1. 2019
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 30.

29

Prezentace města Olomouce na veletrzích cestovního ruchu v
roce 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v roce 2019 dle předložené důvodové
zprávy
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 31.

30

Návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předložený Plán kontrolní činnosti na rok 2019
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 32.
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31

Kontrola dotace u MusicOlomouc, spolek poskytnuté v roce
2017

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 33.

32

Kontrola hospodaření s majetkem a s fin. prostředky
poskytnutými SMOl v r. 2017 u ZŠ tř. Spojenců 8

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 34.

33

Lokalita Šantovka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 35.

34

Zastoupení SMOl v organizacích (asociacích, sdruženích,
svazech apod.)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
pověřuje
a) primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA zastupováním statutárního města Olomouce
ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.
b) Ing. Martina Luňáčka (OSŘ) zastupováním statutárního města Olomouce v platformě
CIVITAS Forum Network
c) Ing. Petru Pospíšilovou a ing. Janu Dokoupilovou (ODÚR) zastupováním statutárního
města Olomouce ve Sdružení správců městských komunikací, z. s. p. o.
d) Bc. Jitku Lučanovou (OCRS) zastupováním statutárního města Olomouce ve spolku
Asociace turistických informačních center České republiky
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e) JUDr. Alenu Vačkářovou (OI) zastupováním statutárního města Olomouce ve spolku
Asociace pro veřejné zakázky
f) Mgr. Ilju Krhovského (OSV) zastupováním statutárního města Olomouce ve spolku Síť
aktérů pro domov, z. s.
g) Mgr. Romana Trčku (OSV) zastupováním statutárního města Olomouce ve spolku
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
h) náměstkyni primátora Mgr. Markétu Záleskou zastupováním statutárního města Olomouc
na valné hromadě svazku obcí České dědictví UNESCO
i) primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA zastupováním statutárního města Olomouce
na valném shromáždění Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy, z. s. p. o.
j) primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA zastupováním statutárního města Olomouce
na sněmu, v radě a v komoře statutárních měst spolku Svaz města a obcí ČR
k) Mgr. Zdislava Dolečka (OSV) zastupováním statutárního města Olomouce v sociálně
zdravotní komisi spolku Svaz měst a obcí ČR
l) PhDr. Jarmilu Fritscherovou (OSV) zastupováním statutárního města Olomouce
v bezpečnostní komisi spolku Svaz měst a obcí ČR
3.
odvolává
a) doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. z funkce člena čestného výboru Nadace Bezpečná
Olomouc
b) RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. z funkce člena kontrolní komise Regionální agentury pro
rozvoj Střední Moravy, z. s. p. o.
c) Ing. Jiřího Doležela z funkce člena správního výboru Regionální agentury pro rozvoj
Střední Moravy, z. s. p. o.
d) doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. z funkce člena monitorovacího výboru Operačního
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání MŠMT
e) doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. z funkce člena správní rady Obecně prospěšné
společnosti pro památkovou ochranu Hradiska u Olomouce a za další rozvoj kulturního,
uměleckého a duchovního života a humanitní zdravotní péče na něm
4.
deleguje
jako zástupce statutárního města Olomouce
a) primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA do čestného výboru Nadace Bezpečná Olomouce
b) Radima Schuberta do výkonného výboru svazku obcí České dědictví UNESCO
c) náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána jako člena kontrolní komise Regionální
agentury pro rozvoj Střední Moravy, z. s. p. o.
d) Ing. Zdeňka Bogoče (OSŘ) jako člena správního výboru Regionální agentury pro rozvoj
Střední Moravy, z. s. p. o.
e) náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána jako člena monitorovacího výboru Operačního
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání MŠMT a RNDr. Ladislava Šnevajse, jako jeho
náhradníka
f) primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA jako člena správní rady Obecně prospěšné
společnosti pro památkovou ochranu Hradiska u Olomouce a za další rozvoj kulturního,
uměleckého a duchovního života a humanitní zdravotní péče na něm
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5.
doporučuje zastupitelstvu města
a) pověřit primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA zastupováním statutárního města
Olomouce v orgánech Asociace měst pro cyklisty, z. s. p. o. a náměstka primátora
Mgr. Matouše Pelikána jako jeho náhradníka
b) odvolat z funkce člena správní rady Odpady Olomouckého kraje, z. s. RNDr. Aleše
Jakubce, Ph.D. a na jeho místo delegovat náměstka primátora Mgr. Pavla Hekelu
c) odvolat Mgr. Filipa Žáčka a Ing. Jiřího Polcra jako zástupce statutárního města Olomouce
ve svazku obcí Vodovod Pomoraví a na jejich místo jmenovat náměstka primátora
JUDr. Martina Majora, MBA, Ing. Miroslava Paucha (OSŘ) a Ing. Jiřího Kožušníčka
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 36.

35

Komise protipovodňových opatření

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
náplň činnosti Komise protipovodňových opatření
3.
jmenuje
předsedu, tajemníka a členy Komise protipovodňových opatření dle přílohy č. 1
Předložil:
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 37.

36

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
z KMČ 26 na vlastní žádost pana Romana Koutka
3.
jmenuje
členy KMČ 26 dle důvodové zprávy
Předložil:
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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37

Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 2. zasedání ZMO
konaného 14. 12. 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 5, část 4 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2018 - Regulační plán RP-08 Kosmonautů vydání:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu RP-08
Kosmonautů veřejnou vyhláškou (T: 4.3.2019)
T:
18. 2. 2019
O:
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
2.
ukládá
k bodu 6, část 4 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2018 - Regulační plán RP-10 Sídliště Na
Vozovce-Dvořákova - vydání:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu RP-10
Sídliště Na Vozovce-Dvořákova veřejnou vyhláškou (T: 4.3.2019)
T:
18. 2. 2019
O:
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
3.
ukládá
k bodu 7, část 4 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2018 - Regulační plán RP-17 Sídliště Povel vydání:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Regulačního plánu RP-17
Sídliště Povel veřejnou vyhláškou (T: 4.3.2019)
T:
18. 2. 2019
O:
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
4.
ukládá
k bodu 12, část 3 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2018 - EIB - revize/konverze úrokové sazby:
- ZMO ukládá předložit ZMO schválené parametry(T: nejbližší zasedání ZMO)
T:
18. 2. 2019
O:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
5.
ukládá
k bodu 14, část 3 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2018 - Protipovodňová opatření IV. etapa –
příprava akce a Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města
Olomouc, IV. etapa:
- ZMO ukládá Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Memorandum o
spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, IV. etapa dle přílohy
důvodové zprávy (T: dle důvodové zprávy)
T:
28. 1. 2019
O:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
6.
ukládá
k bodu 17, část 3 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2018 - Dodatek č. 1 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11:
- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele školy (T: prosinec 2018)
T:
28. 1. 2019
O:
vedoucí odboru školství
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7.
ukládá
k bodu 18, část 3 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2018 - Vystoupení SMOl ze zájmového
sdružení právnických osob OK4Inovace:
- ZMO ukládá náměstkovi primátora doc. PhDr. Karlu Konečnému, CSc. zaslat správní radě
informaci o vystoupení SMOl ze sdružení (T: prosinec 2018)
T:
O:

28. 1. 2019
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora

8.
ukládá
k bodu 22, část 3 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2018 - Smlouva se členem ZMO:
- ZMO ukládá vypracovat dokument smlouvy a uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy
(T: 4.3.2019)
T:
O:

18. 2. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

9.
ukládá
k bodu 23, část 7 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2018 - Změny v akciových společnostech
a příspěvkových organizacích:
- ZMO ukládá Radě města Olomouce připravit návrh změn stanov městských akciových
společností dle důvodové zprávy (T: 4.3.2019)
T:
O:

18. 2. 2019
Rada města Olomouce

10.
ukládá
k bodu 23, část 8 usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2018 - Změny v akciových společnostech
a příspěvkových organizacích:
- ZMO ukládá Radě města Olomouce připravit návrh změn zřizovacích listin příspěvkových
organizací dle důvodové zprávy (T: 4.3.2019)
T:
O:

18. 2. 2019
Rada města Olomouce

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 39.

38

Rozhodnutí jediného akcionáře městských akciových
společností

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
doplněnou důvodovou zprávu
2.
rozhodla
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společností
•

Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

•

Technické služby města Olomouce, a. s.

•

Správa nemovitostí Olomouc, a. s.

•

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
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•

Lesy města Olomouce, a. s.

•

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

o vzetí na vědomí informace dle § 54 odst. 2 a § 452 zákona o obchodních korporacích dle
důvodové zprávy
3.
schvaluje
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společností
•

Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

•

Technické služby města Olomouce, a. s.

•

Správa nemovitostí Olomouc, a. s.

•

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

•

Lesy města Olomouce, a. s.

•

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

smlouvy o výkonu funkce členů orgánů včetně výše odměn dle důvodové zprávy
Předložil:

Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 40.

39

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
revokuje
bod 45 část 2. usnesení RMO ze dne 10. 12. 2018
2.
schvaluje
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy
s účinností od 1. 1. 2019 a od 1. 2. 2019
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 41.

40

Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 1 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 1. 2019
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Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 41.1.

41

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
záměr organizačních změn v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
tajemníkovi MMOl předložit návrh organizačních změn v MMOl dle schváleného záměru
v důvodové zprávě
T:
O:

28. 1. 2019
Večeř Jan, Bc., tajemník

Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 41.2.
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Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru dotačních projektů Magistrátu města Olomouce dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2019
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 41.3.

43

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce požárního automobilu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
podpisem dodatku ke smlouvě o výpůjčce dle přílohy důvodové zprávy
T:
O:

28. 1. 2019
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 42.

44

Černá cesta – vypořádání opravy místní komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle důvodové zprávy
3.
ukládá
JUDr. Martinu Majorovi, MBA, náměstkovi primátora, zadat zpracování znaleckého posudku
na bezdůvodné obohacení a připravit případnou dohodu o narovnání
T:
O:

18. 2. 2019
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Bod programu: 43.

45

Informace o projektovém záměru – Cyklistická stezka
Bystročice-Nedvězí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 44.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r.
primátor města Olomouce

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