USNESENÍ
z 15. schůze Rady města Olomouce, konané dne 8. 4. 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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Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – změna v orgánech
společnosti a změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
odvolává
členy představenstva
Bc. Josef Kaštil, XXXXX
Jaromír Lošťák, XXXXX
JUDr. Martin Major, MBA, XXXXX
Ladislav Stejskal, XXXXX
Jaroslav Krátký, XXXXX
Ing. Otakar Bačák, XXXXX
doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., XXXXX
3.
schvaluje
změnu stanov společnosti
dle důvodové zprávy
4.
odvolává
člena dozorčí rady
Mgr. Matouš Pelikán, XXXXX
5.
volí
členy dozorčí rady
Bc. Josef Kaštil, XXXXX
Jaromír Lošťák, XXXXX
Mgr. Milan Feranec, XXXXX

Ing. Otakar Bačák, XXXXX
Ladislav Stejskal, XXXXX
Lubomír Nedvěd, XXXXX
6.
vydává
rozhodnutí jediného akcionáře formou notářského zápisu JUDr. Vlasty Audyové
7.
schvaluje
smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a doporučenou vzorovou smlouvu pro členy
představenstva dle upravených příloh důvodové zprávy
Předložil:

Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 1.
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Technické služby města Olomouce, a.s. – změna v orgánech
společnosti a změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
odvolává
členy představenstva
Mgr. Miloslav Tichý, XXXXX
JUDr. Robert Runták, XXXXX
JUDr. Martin Major, MBA, XXXXX
Mgr. Milan Feranec, XXXXX
Eva Kolářová, DipMgmt, XXXXX
Ing. Bc. Rostislav Hainc, XXXXX
Vladimír Prášil, XXXXX
3.
schvaluje
změnu stanov společnosti
dle důvodové zprávy
4.
odvolává
člena dozorčí rady
Mgr. Pavel Hekela, XXXXX
5.
volí
členy dozorčí rady
Mgr. Miloslav Tichý, XXXXX
JUDr. Robert Runták, XXXXX
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Jaroslav Krátký, XXXXX
Vladimír Prášil, XXXXX
Ing. Bc. Rostislav Hainc, XXXXX
6.
vydává
rozhodnutí jediného akcionáře formou notářského zápisu JUDr. Vlasty Audyové
7.
schvaluje
smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a doporučenou vzorovou smlouvu pro členy
představenstva dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:

Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 1.1.
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Lesy města Olomouce, a.s. – změna v orgánech společnosti a
změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu
působnosti valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
odvolává
členy představenstva
MUDr. Ivo Mareš, MBA, XXXXX
Mgr. Martin Přerovský, XXXXX
MUDr. Milan Brázdil, XXXXX
MUDr. Pavel Hejtmánek, XXXXX
Ivana Kalodová, XXXXX
Ing. Tomáš Hladík, XXXXX
Mgr. Pavel Hekela, XXXXX
3.
schvaluje
změnu stanov společnosti dle důvodové zprávy
4.
odvolává
členy dozorčí rady
Eva Kolářová, DipMgmt, XXXXX
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, XXXXX
5.
volí
členy dozorčí rady
MUDr. Ivo Mareš, MBA, XXXXX
Ivana Kalodová, XXXXX
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Mgr. Martin Přerovský, XXXXX
MUDr. Milan Brázdil, XXXXX
MUDr. Pavel Hejtmánek, XXXXX
Ing. Tomáš Hladík, XXXXX
6.
vydává
rozhodnutí jediného akcionáře formou notářského zápisu JUDr. Vlasty Audyové
7.
schvaluje
smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a doporučenou vzorovou smlouvu pro členy
představenstva dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:

Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 1.2.
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AQUAPARK OLOMOUC, a.s. – změna v orgánech společnosti a
změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu
působnosti valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
odvolává
členy představenstva
Mgr. Ing. Petr Konečný, XXXXX
Mgr. Radim Lindner, XXXXX
Mgr. Zdeněk Černohouz, XXXXX
3.
schvaluje
podřízení společnosti zákonu o obchodních společnostech (zákonu o obchodních
korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech
dle důvodové zprávy
4.
schvaluje
změnu stanov společnosti
dle důvodové zprávy
5.
volí
členy dozorčí rady
Mgr. Radim Lindner, XXXXX
Mgr. Zdeněk Černohouz, XXXXX
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6.
vydává
rozhodnutí jediného akcionáře formou notářského zápisu JUDr. Vlasty Audyové
7.
schvaluje
smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a doporučenou vzorovou smlouvu pro členy
představenstva dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:

Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 1.3.
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Výstaviště Flora Olomouc, a.s. – změna v orgánech
společnosti a změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
odvolává
členy představenstva
Ing. Stanislav Flek, XXXXX
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., XXXXX
Ing. Monika Hryzbilová, XXXXX
Magdaléna Vanečková, XXXXX
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, XXXXX
Ing. arch. Michal Giacintov, XXXXX
Mgr. Pavel Hekela, XXXXX
3.
schvaluje
změnu stanov společnosti
dle důvodové zprávy
4.
odvolává
členy dozorčí rady
Mgr. Markéta Záleská, XXXXX
5.
volí
členy dozorčí rady
Ing. Stanislav Flek, XXXXX
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., XXXXX
Ing. Monika Hryzbilová, XXXXX
Magdaléna Vanečková, XXXXX
Ing. arch. Michal Giacintov, XXXXX
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6.
vydává
rozhodnutí jediného akcionáře formou notářského zápisu JUDr. Vlasty Audyové
7.
schvaluje
smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a doporučenou vzorovou smlouvu pro členy
představenstva dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:

Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 1.4.
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Správa nemovitostí Olomouc, a.s. – změna v orgánech
společnosti a změna stanov – rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
odvolává
členy představenstva:
Mgr. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, XXXXX
RNDr. Ladislav Šnevajs, XXXXX
Václav Kryl, XXXXX
PhDr. Marcela Hanáková, XXXXX
Ivana Plíhalová, XXXXX
Eva Kolářová, DipMgmt, XXXXX
Mgr. Matouš Pelikán, XXXXX
3.
schvaluje
změnu stanov společností dle důvodové zprávy
4.
odvolává
členy dozorčí rady:
Mgr. Markéta Záleská, XXXXX
JUDr. Denisa Trávníčková, XXXXX
5.
volí
členy dozorčí rady:
Mgr. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, XXXXX
RNDr. Ladislav Šnevajs, XXXXX
Václav Kryl, XXXXX
Ivana Plíhalová, XXXXX
PhDr. Marcela Hanáková, XXXXX
Věra Novotná, XXXXX
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Ing. Jaromír Czmero, XXXXX
6.
vydává
rozhodnutí jediného akcionáře formou notářského zápisu JUDr. Audyové
7.
schvaluje
smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a doporučenou vzorovou smlouvu pro členy
představenstva dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:

Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 1.5.
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Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním
termínem plnění) a kontrola usnesení ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 8. 4. 2019 dle části A) důvodové zprávy
- informace o plnění úkolů se čtvrtletním termínem plnění dle části B) důvodové zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO a dle důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr propachtovat pozemky parc. č. 448/2 zahrada o výměře 108 m2 a parc. č. 449/17
zahrada o výměře 749 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr bezúplatně převést části pozemků parc. č. 267 ostatní plocha (dle GP díl "c")
o výměře 140 m2, parc. č. 599/10 ostatní plocha (dle GP díl "l") o výměře 4 m2 a parc.
č. 599/11 ostatní plocha (dle GP díl "i") o výměře 30 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
3.
pozastavuje
projednávání žádosti společnosti BARTON TRADING s.r.o. o směnu částí pozemků parc. č.
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395/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 395/86 ostatní plocha) o výměře 228 m2, parc.
č. 1092/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1092/3 ostatní plocha) o výměře 104 m2 a parc.
č. 395/44 ostatní plocha (dle GP parc. č. 395/87 ostatní plocha) o výměře 95 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc v jejím vlastnictví 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 části pozemků parc. č. 393/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 393/2 ostatní
plocha) o výměře 123 m2, parc. č. 997 ostatní plocha (dle GP parc. č. 997/2 ostatní plocha)
o výměře 90 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce do doby případného schválení změny Územního plánu Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.2.
4.
schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 647/3 ostatní plocha o výměře 47 m2 a parc.
č. 651/3 ostatní plocha o výměře 80 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Výměry
předmětných částí pozemků budou upřesněny až po vypracování GP dle důvodové zprávy
bod č. 2.3.
5.
nevyhovuje žádosti
společnosti SIBOM, s.r.o. o zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 647/3 a parc.
č. 637/4, oba ostatní plocha, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch pozemku
parc. č. st. 1007 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož
součástí je budova č. p. 592, obč. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
6.
schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 637/4 ostatní plocha o výměře 128 m2
a parc. č. 647/3 ostatní plocha o výměře 2 m2, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.
Výměry předmětných částí pozemků budou upřesněny až po vypracování GP dle důvodové
zprávy bod č. 2.3.
7.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 647/3 a parc. č. 637/4, oba
ostatní plocha, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 675
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je budova
bez čp/če, obč. vyb. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
8.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 274 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP
dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
9.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016,
ve znění dodatků č. 1 až č. 3 uzavřenou se Zemědělským družstvem Slavonín, jejímž
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Nedvězí u Olomouce, k. ú. Nemilany, k. ú. Nové Sady
u Olomouce, k. ú. Povel a k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by
mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 416/49 orná půda o výměře 466 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc z předmětu pachtu a k rozšíření předmětu pachtu o část pozemku parc.
č. 416/22 orná půda o výměře 4 141 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.5.
10.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy
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v Olomouci ze dne 1. 3. 2000 ve znění dodatků č. 1 až č. 5 uzavřenou se společností
euroAWK s.r.o., jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran
při instalování a provozování reklamních zařízení společnosti a čekáren MHD na pozemcích
v k. ú. Hodolany, k. ú. Lazce, k. ú. Nová Ulice, k. ú. Nové Sady u Olomouce, k. ú. Olomoucměsto, k. ú. Povel, k. ú. Chválkovice, k. ú. Hejčín, k. ú. Černovír, k. ú. Pavlovičky, k. ú.
Topolany u Olomouce, k. ú. Řepčín, k. ú. Klášterní Hradisko, k. ú. Slavonín, k. ú. Holice
u Olomouce a k. ú. Svatý Kopeček, vše obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města
Olomouce. Změnou smlouvy o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení
a reklamy v Olomouci by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 535/2 ostatní plocha
o výměře 4 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, a části pozemku parc. č. 53/1 ostatní plocha
o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, z předmětu smlouvy dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
11.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/002494/2014/Plh ze dne 27. 1. 2015
uzavřenou se společností BONITREAL s.r.o., jejímž předmětem je nájem pozemků v k. ú.
Hodolany, k. ú. Olomouc-město, k. ú. Nová Ulice, k. ú. Nové Sady u Olomouce, k. ú. Povel,
k. ú. Holice u Olomouce, k. ú. Neředín, k. ú. Chválkovice, k. ú. Lazce, k. ú. Klášterní
Hradisko, k. ú. Pavlovičky a k. ú. Nový Svět u Olomouce, vše obec Olomouc. Změnou
nájemní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 425/5 ostatní plocha
o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z předmětu nájmu dle
důvodové zprávy bod č. 2.7.
12.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
13.
nevyhovuje žádosti
společnosti Dobrovského 910 Residence, s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 90/32 ostatní
plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 3.1.
14.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 10. 2018, bod programu 2, bod 3.7. důvodové zprávy, ve věci
schválení pachtu části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
15.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 14/26 ostatní plocha o výměře 94 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX a paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
16.
souhlasí
s využitím pozemku parc. č. 532/1, ostatní plocha, o výměře 3485 m2 a části pozemku
parc.č. 531/1, ostatní plocha, o výměře 2500 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc
pro pořádání akce Dřevorubecké závody Svatý Kopeček – Pátý ročník, za podmínek
dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
17.
souhlasí
s krátkodobým bezplatným využitím části pozemku parc.č. 531/1, ostatní plocha, o výměře
2500 m2, a části budovy č.p. 233 (jiná stavba) na adrese Křičkova č.o. 4, která je součástí
pozemku parc.č.st. 531/2 zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro
pořádání akce „Letní kino“, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
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18.
schvaluje
výpověď z nájmu pozemku parc.č. 454 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1106 m2,
jehož součástí je budova č.p. 23, obč. vyb., na adrese Štěpánovská č. 23, v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc, společnosti Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.5.
19.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky pana XXXXX na uplatnění předkupního práva statutárního města
Olomouce k budově č. p. 1234, výroba, stojící na pozemcích parc. č. st. 180/45 a parc. č. st.
2407, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.1.
20.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
nepřijetí nabídky pana XXXXX na koupi pozemku parc. č. st. 180/45 zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
21.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování ideálního podílu o velikosti 2/5 pozemku parc. č. 90/4 trvalý travní porost v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
22.
schvaluje
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 30. 1. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze
dne 15. 4. 2013 uzavřené s Honebním společenstvem Bílsko - Loučka spočívající ve vyjmutí
části pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 461/2 lesní pozemek) o výměře
100 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina z předmětu této dohody dle důvodové zprávy bod
č. 4.3.
23.
schvaluje
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 30. 1. 2013 ve znění dodatku č. 1
ze dne 15. 4. 2013 uzavřené s Honebním společenstvem Bílsko – Loučka spočívající
v rozšíření předmětu této dohody o část pozemku parc. č. 697 ostatní plocha o výměře
685 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
24.
schvaluje
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 30. 1. 2013 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 15. 4. 2013 uzavřené s Honebním společenstvem Rampach – Myslechovice
spočívající v rozšíření předmětu této dohody o část pozemku parc. č. 697 ostatní plocha
o výměře 2 650 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
25.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015,
ve znění dodatků č. 1-12, uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající
v rozšíření předmětu pachtu o pozemek parc. č. 697 ostatní plocha o výměře 3 335 m2,
jehož součástí je lesní cesta Rampašská, v k. ú. Cholina, obec Cholina dle důvodové zprávy
bod č. 4.3.
26.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 461/2 lesní pozemek)
o výměře 100 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina, jehož součástí je stavba kamenného krytí
nad studánkou, s výklenkem, výpustí a kamennými schody ve vlastnictví statutárního města
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Olomouce za pozemek parc. č. 697 ostatní plocha o výměře 3 335 m2 v k. ú. Cholina, obec
Cholina ve vlastnictví obce Cholina s tím, že statutární město Olomouc uhradí obci Cholina
doplatek cenového rozdílu ve výši 109.641,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
27.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 633/3 orná půda v k. ú. Slavonín, Olomouc manželům XXXXX
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 344 000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.4.
28.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 1219/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/14 lesní
pozemek) o výměře 4 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy obci Příkazy za kupní cenu ve výši
100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
29.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015,
ve znění dodatků č. 1 až č. 12, uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s.
spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 1219/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/14
lesní pozemek) o výměře 4 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy z předmětu pachtu této smlouvy
dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
30.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemků parc. č. 44/3 zahrada (dle GP díl „a“) o výměře 147 m2 a parc. č. 45/3
ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 4 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka
nad Moravou paní XXXXX za kupní cenu ve výši 23 300,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.6.
31.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemků parc. č. 404/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 652 díl „a“ zast. pl.)
o výměře 13 m2 a parc. č. 404/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 652 díl „b“ zast. pl.)
o výměře 6 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění
manželů za kupní cenu ve výši 12 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
32.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019, bod programu 3, bod 1.24. důvodové zprávy, ve věci
schválení prodeje 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. 4.8.
33.
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 panu XXXXX za kupní cenu ve výši
36 875,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
34.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodu DN 80 na pozemku parc.
č. 116/33 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, se společností DESMOS REAL
s.r.o. jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
35.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
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vodovodu DN 80 se společností DESMOS REAL s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
36.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavbu vodovodu DN 100 na pozemcích parc. č. 614/1, parc.
č. 615, parc. č. 158/5, parc. č. 158/6, parc. č. 614/2 a parc. č. 165/2, vše ostatní plocha
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se společností TRNY s.r.o., za kupní cenu
ve výši 363,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
37.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 165/2 ostatní
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce bod č. 5.4.
38.
revokuje
usnesení RMO ze dne 8. 6. 2009 bod programu č. 2., bod č. 2.16. důvodové zprávy, ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
venkovního vedení VN na pozemku parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc a kabelového vedení VN a NN na pozemku parc. č. 792/2 ostat. pl., v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.1.
39.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město a parc. č. 792/2 ostatní plocha
v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového
vedení NN na pozemku parc. č. 792/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
40.
revokuje
usnesení RMO ze dne 31. 10. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6.8. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 755/1, parc. č. 757/6, parc. č. 776/2, parc. č. 776/3, parc. č. 776/6,
parc. č. 776/7 a parc. č. 788, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
41.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 755/1, parc. č. 757/6, parc. č. 776/2, parc. č. 776/3, parc. č. 776/6,
parc. č. 776/7, parc. č. 788, vše ostatní plocha a parc. č. 758/1 orná půda, uložení
a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 757/6, parc.
č. 776/2, parc. č. 776/3, vše ostatní plocha a parc. č. 758/1 orná půda a umístění a
provozování stožáru na pozemcích parc. č. 757/6 ostatní plocha a parc.č. 758/1 orná půda,
vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
42.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 4. 2018, bod programu č. 2., bod č. 4.2. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN a VN a umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 812/30 orná půda
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.3.

12

43.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a VN
a umístění a provozování trafostanice na pozemku parc. č. 812/125 orná půda v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.3.
44.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1294/65 ostatní plocha v k. ú. Droždín, 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. 623/6 a parc. č. 623/17, oba ostatní plocha v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.5.
46.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 623/6 a parc. č. 623/17, oba
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 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 pozemku parc. č. 693 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
48.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 693 ostatní plocha
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.6.
49.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 132/3, parc. č. 132/15, parc. č. 132/49, parc. č. 613/3, parc. č. 613/4, parc. č. 793/1, parc.
č. 800/4, parc. č. 1068 a parc. č. 1076, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
50.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 132/3, parc. č. 132/15, parc. č. 132/49, parc.
č. 613/3, parc. č. 613/4, parc. č. 793/1, parc. č. 800/4, parc. č. 1068 a parc. č. 1076, vše
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.7.
51.
revokuje
usnesení RMO ze dne 11. 2. 2019, bod programu č. 2., bod č. 4.7. důvodové zprávy ve věci
schválení změny smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJPR/BVB/002327/2014/Slo uzavřené dne 6. 1. 2015 se společností RWE GasNet, s.r.o. (nyní
společnost GasNet, s.r.o.), spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického
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plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene a kopie kolaudačního souhlasu z 16. 2. 2019
na 1. 9. 2019 a k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného
břemene z 16. 6. 2019 na 1. 1. 2020 dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
52.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 999/5 ostatní plocha, parc. č. 995/4 lesní pozemek a parc. č. 997 ostatní plocha, vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 6.8.
53.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 588/2,
parc. č. 588/6, parc. č. 715/12 a parc. č. 716/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.9.
54.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
horkovodu na pozemcích parc. č. 588/2, parc. č. 588/6, parc. č. 715/12 a parc. č. 716/2, vše
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
doporučuje
ZMO schválit koupi pozemku parc. č. 1736/61 orná půda o výměře 3145 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu ve výši 97.000,-Kč
stanovenou znaleckým posudkem,
3.
doporučuje
ZMO schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby
na pozemek parc. č. 1422/2 trvalý travní porost o výměře cca 76 m2 v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc, ve vlastnictví XXXXX za cenu dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven
po kolaudaci stavby a jejím geodetickém zaměřením,
4.
doporučuje
ZMO schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby
na pozemek parc. č. 243/20 orná půda o výměře cca 32 m2 v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc, ve vlastnictví XXXXX za cenu dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po
kolaudaci stavby a jejím geodetickém zaměřením,
5.
doporučuje
ZMO schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1555/1
orná půda o výměře cca 120 m2 a pozemku parc. č. 1541 ostatní plocha o výměře 27 m2
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oba v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví XXXXX, za cenu dle
znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím geodetickém
zaměřením.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Veřejná zakázka č. 19001 - Dodávka elektrické energie na
období 2020 - 2021 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
vybrané dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smluv
na veřejnou zakázku s názvem „Nákup elektrické energie na období 2020 - 2021“ evidenční
číslo: 19001.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 5.
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Veřejná zakázka č. 19002 - Protipovodňová opatření II. B etapa
- související investice - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy
na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.1.
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Veřejné zakázky - odborné učebny ZŠ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
postup dle varianty A) závěru důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.2.

15

13

Veřejná zakázka č. 19032 - ZŠ Gorkého - vznik odborných
učeben pro polytechnické vzdělávání - stavební úpravy 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 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: 5.3.
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Veřejná zakázka č. 19033 - ZŠ Gorkého - vznik odborných
učeben pro polytechnické vzdělávání - dodávka nábytku 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 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,
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c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.4.

15

Veřejná zakázka č. 19034 - ZŠ Gorkého - vznik odborných
učeben pro polytechnické vzdělávání - dodávka ICT - 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 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: 5.5.

16

Veřejná zakázka č. 19035 - ZŠ Gorkého - vznik odborných
učeben pro polytechnické vzdělávání - dodávka pomůcek zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou správu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
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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: 5.6.

17

Veřejná zakázka č. 19038 - ZŠ Holice - odborné učebny dodávka ICT - zahájení, komise

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
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: 5.7.

18

Veřejná zakázka č. 19039 - ZŠ Holice - odborné učebny dodávka pomůcek - zahájení, komise

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,
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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: 5.8.

19

Veřejná zakázka č. 19042 - ZŠ Heyrovského - odborné učebny dodávka ICT - 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 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: 5.9.

20

Veřejná zakázka č. 19043 - ZŠ Heyrovského - odborné učebny dodávka pomůcek - 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 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: 5.10.

21

Veřejná zakázka č. 19060 – Investiční záměr „Napojení lokality
Pražská na dopravní a technickou infrastrukturu – přímé
zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru
k výše uvedené veřejné zakázce
2.
schvaluje
v souladu s článkem 36 vnitřního předpisu č. 1/2017 přímé zadání jednomu dodavateli.
3.
pověřuje
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora, k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě
s vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 5.11.

22

Jantarová stezka, úsek Hodolanská Libušina, 1. část, přeložka
ČEZ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s uzavřením “Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení“ se společností ČEZ
Distribuce, a.s.
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3.
ukládá
odboru investic SMOl zajistit uzavření “Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení“
se společností ČEZ Distribuce, a.s.
T:
O:

3. 6. 2019
vedoucí odboru investic

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

23

Rozpočtové změny roku 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 - část A, B a C včetně dodatku
č. 1
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy - část A včetně dodatku č. 1
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2019 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2019
dle důvodové zprávy - část B
c) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení změnu závazného ukazatele
rozpočtové změny roku 2019 důvodové zprávy - část C
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 7.

24

Komunitní plánování sociálních služeb - personální změny

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny v Realizačně manažerském týmu komunitního plánování sociálních služeb, dle bodu
1. důvodové zprávy
3.
schvaluje
změny v Projektovém týmu pro tvorbu strategie dle bodu 2. důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 8.
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Schválení účasti v soutěžích Obec přátelská rodině a seniorům

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním přihlášky do soutěže "Obec přátelská rodině", dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
s podáním přihlášky do soutěže "Obec přátelská seniorům", dle důvodové zprávy
4.
ukládá
podat přihlášky do těchto soutěží, dle důvodové zprávy
T:
O:

6. 5. 2019
vedoucí odboru sociálních věcí

Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 9.

26

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Černá cesta 15, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1)
b) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 4)
prodloužení nájemní smlouvy na městský byt:
c) XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 6 měsíců dle důvodové zprávy bod 6)
d) ponechání sazby nájemného ve výši 84,- Kč/m2/měsíc u bytu č. 4, Na Trati 80, Olomouc,
od 1.3.2019 dle důvodové zprávy bod 3)
3.
nevyhovuje
žádosti XXXXX o ponechání snížené sazby nájemného 52,- Kč/m2/měsíc u bytu č. 6,
Ztracená 1, Olomouc dle důvodové zprávy bod 2)
žádosti nájemců domu Masarykova 3, Olomouc o poskytnutí slevy z nájemného
dle důvodové zprávy bod 4)
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4.
revokuje
rozhodnutí RMO ze dne 25.3.2019 o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, Ztracená
1, Olomouc, XXXXX
dle důvodové zprávy bod 4)
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

27

Aktualizace harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizovaný harmonogram výzev Strategie ITI OA na rok 2019
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

28

Bytový dům Handkeho 1 – snížení energetické náročnosti
budovy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se složením projektového týmu dle bodu 3
3.
souhlasí
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt "Bytový dům Handkeho 1 – snížení
energetické náročnosti budovy" do 78. výzvy z Integrovaného regionálního operačního
programu
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

29

Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 53
(Nakládání s odpady III)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyhlášení výzvy č. 53: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů III
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Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

30

MPO - nabíjecí stanice pro elektrovozidla

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výběr dodavatele dle varianty A/1 předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
zajištění finančních prostředků z hospodářské činnosti MPO dle bodu B/ 2 důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 16.

31

Zpráva o činnosti MPO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit Zprávu o činnosti MPO na jednání ZMO 26. 4. 2019
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
ředitel Městské policie Olomouc

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 17.

32

Smlouvy o realizaci překládky kabelů CETIN

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
schvaluje
a) uzavření smlouvy o realizaci překládky kabelů CETIN na akci "Heyrovského - Arbesova,
komunikace",
b) uzavření smlouvy o realizaci překládky kabelu CETIN na akci "Trubní propust na ul.
Prašná přes potok Romza v Olomouci - Nedvězí".
3.
ukládá
a) podepsat smlouvu o realizaci překládky kabelů CETIN na akci "Heyrovského - Arbesova,
komunikace",

24

b) podepsat smlouvu o realizaci překládky kabelu CETIN na akci "Trubní propust na ul.
Prašná přes potok Romza v Olomouci - Nedvězí".
T:
O:

15. 4. 2019
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 18.

33

Pořízení Změny č. IX. Územního plánu Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení Změny č. IX Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit na jednání ZMO dne 26.4.2019 návrh na pořízení Změny č. IX Územního plánu
T:
O:

6. 5. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 19.

34

Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská – I.P. Pavlova –
pořízení změny č. I.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
pořídit změnu č. I. regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská – I.P. Pavlova
3.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje předložit na jednání ZMO dne 26.4.2019 návrh na
pořízení změny č. I. regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská - I.P. Pavlova v souladu s
§72 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
T:
O:

6. 5. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Nařízení o placeném parkování + Ceník - aktualizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
vydává
Nařízení o placeném parkování v Olomouci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
schvaluje
Ceník za stání silničních motorových vozidel v zóně a na zpoplatněných plochách na území
města Olomouce dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 21.

36

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT
CAESAR před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 115,32 m2 pro
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc na dobu od 6.5. do 30.9. 2019
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL
v ulici Komenského 31 , Olomouc, v rozsahu 25 m2 pro žadatele fu LA NOSTRA BELLEZZA
s.r.o., tř.Svornosti 1177/57, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 31.10. 2019.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení BELLUNO
v ul. Zikova 1, Olomouc, v rozsahu 12,5 m2 pro žadatele fu BELLUNO s.r.o., Zikova 736/1,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2019.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFE-TRAUM
v ul. Nedvědova 4, Olomouc, v rozsahu 14 m2 pro žadatele fu Zwillinge-reality s.r.o.,
Hanácká 255/20, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2019.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení POE POE Olomouc
v ul. Riegrova 18, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatele fu Korený-racing , Kolárova
2365/16, 785 01 Šternberk, na dobu od 1.5. do 31.10. 2019.
6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOS BASTARDOS
v ulici Komenského 12, Olomouc, v rozsahu 10,2 m2 pro žadatele XXXXX, na dobu od 1.5.
do 30.9. 2019.
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7.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SIDE STREET v ulici
Kapucínská 1 , Olomouc, v rozsahu 18,75 m2 pro žadatele fu Side Street s.r.o., Dolní
náměstí 23, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2019.
8.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení STARÉ ČASY v ulici
Rožňavská 10 , Olomouc, v rozsahu 25,3 m2 pro žadatelku XXXXX, na dobu od 1.5. do
30.9. 2019.
9.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LAHŮDKY v ulici
Ostružnická 24, Olomouc, v rozsahu 3 m2 pro žadatele fu LAHŮDKY – MARTINÁSEK s.r.o,
Pasteurova 13a, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2019.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 22.

37

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Cyrilská dle bodu 3. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Návrh záměru na vytvoření koncernové struktury u městských
akciových společností, kde je město Olomouc jediným
akcionářem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
svolat pracovní jednání RMO za účasti nově zvolených předsedů dozorčích rad a předsedů
představenstev městských akciových společností nad nastavením koncernového modelu (T:
do konce května)
T:
O:

3. 6. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 25.
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Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru strategie a řízení ve spolupráci s odborem dotačních projektů ihned zahájit práce
vedoucí k zahájení přípravy Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období
2021–2027
T:
O:

15. 4. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru dotačních projektů

3.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení ve spolupráci s vedoucím odboru dotačních projektů,
pravidelně ke konci kalendářního čtvrtletí informovat Radu města Olomouce a Řídicí výbor
ITI Olomoucké aglomerace o postupu přípravy Integrované strategie ITI Olomoucké
aglomerace pro období 2021–2027
T:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru dotačních projektů

4.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení ve spolupráci s vedoucím odboru dotačních projektů
předložit na RMO dne 3. 6. 2019 materiál s návrhem nových zástupců za SMOl
do aktualizovaných a rozšířených pracovních skupin pro přípravu Integrované strategie ITI
Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027
T:
O:

3. 6. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru dotačních projektů

5.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení a vedoucímu odboru dotačních projektů v součinnosti
s Olomouckým krajem předložit na jednání RMO návrh přípravy komunikační strategie ITI
Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 v různých fázích přípravy této strategie
(T: květen 2019)
T:
O:

3. 6. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru dotačních projektů

6.
jmenuje
gestory strategie primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA a náměstka primátora Mgr.
Matouše Pelikána

28

7.
ukládá
gestorům strategie jmenovat manažerem strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období
2021–2027 Ing. Aleše Martince a koordinátorem přípravy Integrované strategie ITI
Olomoucké aglomerace pro období 2021–2027 Ing. Kamilu Winterovou (T: ihned)
T:
O:

15. 4. 2019
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města, Pelikán Matouš, Mgr., náměstek
primátora

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Moravské divadlo Olomouc - žádost o čerpání finančních
prostředků z investičního fondu MDO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace dle důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc
T:
O:

15. 4. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

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

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Dotace v oblasti Ochrana obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1 a 2
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2.
schvaluje
poskytnutí dotace v oblasti ochrany obyvatel do 50 tis. Kč dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
včetně rozpočtových změn
3.
ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu
SMOl u projektů nad 50 tis. Kč dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

4.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh důvodové zprávy
5.
pověřuje
podepsat smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce
T:
O:

6. 5. 2019
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Žádost o příspěvek Výstaviště Flora

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu SmOl roku 2019 nad 50 000,- Kč dle důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace z rozpočtu SmOl roku 2019 nad 50 000,- Kč včetně rozpočtových změn a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem
4.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy důvodové zprávy
T:
O:

6. 5. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 30.
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Dotace v oblasti kultury

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, včetně přílohy
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2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 do 50 tis. Kč 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
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2019
dle přílohy důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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Kontrola vyúčtování u HC Olomouc s.r.o.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 32.
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Kontrola hospodaření s prostředky poskytnutými z rozpočtu
SMOl v r. 2017 u Moravského divadla Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 33.
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Audit řídícího a kontrolního systému včetně schvalovacích
postupů po organizační změně

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření uvedená v části IV.B předložené Zprávy 1/2019
T:
O:

15. 7. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu,
vedoucí odboru kultury, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového
hospodářství, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 34.
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Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí
2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 35.
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Závěrečná zpráva Olomouc Region Card 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 36.
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Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu SmOl roku 2019 nad 50 000,- Kč dle přílohy důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace z rozpočtu SmOl roku 2019 nad 50 000,- Kč včetně rozpočtových změn a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle přílohy důvodové
zprávy
4.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy důvodové zprávy
T:
O:

3. 6. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu
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Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 37.
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Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská
města

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019
včetně přílohy č. 1
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2019 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 2019
dle důvodové zprávy - příloha č. 1
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

5.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle příloh důvodové zprávy
T:
O:

20. 5. 2019
vedoucí oddělení vnějších vztahů

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Fakultní základní škola Hálkova - doplnění člena školské rady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
jmenuje
prof. PaedDr. Libuši Ludíkovou, CSc. členkou školské rady při Fakultní základní škole
Olomouc, Hálkova 4, jako zástupce zřizovatele, s účinností od 9.4.2019
3.
ukládá
ihned informovat paní profesorku o přijatém usnesení
T:
O:

15. 4. 2019
vedoucí odboru školství
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Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
jmenuje
- člena KMČ č. 18 Olomouc - západ pana Mgr. Tomáše Musila
- člena KMČ č. 4 Holice pana Ing. Martina Kučeru
3.
odvolává
- členku KMČ č. 4 paní Hanu Procházkovou
- z Komise pro občanské záležitosti pana Petra Nekardu
Předložil:
Hekela Pavel, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 40.
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Delegování zástupce města na valnou hromadu OLTERM & TD
Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc,
a.s.
3.
ukládá
předložit Radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl na nejbližší zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 41.
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Stanovení termínu a návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva
města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2.
stanovila
- termín konání 4. zasedání ZMO: na pátek 26. 4. 2019 od 9:00 hodin
- místo konání 4. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova
10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 4. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 42.
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Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Filipa Žáčka (ČSSD)
dnem 13. 3. 2019
3.
bere na vědomí
nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - prvního náhradníka (ČSSD) pana
Mgr. Miroslava Gajdůška, MBA dnem 14. 3. 2019
4.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Filipa
Žáčka (ČSSD) dnem 13. 3. 2019
- vzít na vědomí nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - prvního náhradníka
(ČSSD) pana Mgr. Miroslava Gajdůška, MBA dnem 14. 3. 2019
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 43.

57

Změna ve složení finančního výboru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
finanční výbor
Bod programu: 44.
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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 strategie a řízení Magistrátu města Olomouce dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2019
3.
schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2019
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 45.
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Různé - odkup movitého majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
odkup movitých věcí dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
uzavřít kupní smlouvu dle předložené důvodové zprávy
T:
O:

6. 5. 2019
vedoucí odboru kancelář primátora

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 46.
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Různé - zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 47.
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Různé - zapůjčení místnosti - výstava

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
se zapůjčením místnosti v budově pošty na Sv. Kopečku pro instalaci výstavy ve dnech
30. 4. - 6. 5. 2019
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 48.

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

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