USNESENÍ
z 20. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 6. 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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Zpráva o stavu modernizace a rozšíření herního prostoru
dětského koutku, aktualizace ceníku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu - modernizaci Aquaparku Olomouc v prostorách dětského koutku
2.
schvaluje
úpravu ceníku Aquaparku Olomouc s platností ode dne 5. června 2019
modernizaci Aquaparku Olomouc v prostorách AQUA restaurace v 1.NP Zařízení
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 1.
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Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 3. 6. 2019 dle upravené části A)
důvodové zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a postup příprav k prodeji pozemku parc. č. st. 92 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 500, obč. vyb., Brněnská 80, pozemku parc.
č. st. 93 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 501, obč. vyb., Brněnská
82, pozemku parc. č. 645/1 ostatní plocha, a částí pozemků parc. č. 650/2 zahrada a parc.
č. 649/1 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o udělení souhlasu s umístěním oplocení na části pozemku parc. č. 460/11
ostatní plocha o výměře 104 m2 a části pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha o výměře
97 m2, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 104 m2 a část
pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha o výměře 97 m2, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 835/2 ostatní plocha o výměře 59 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
5.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 896/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna
až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
6.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 896/4 ostatní plocha o výměře 19 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
7.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 282/1 ostatní plocha (dle GP 282/3 ostatní plocha)
o výměře 23 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
8.
schvaluje
záměr prodat části pozemků parc. č. 1721/67 ostatní plocha o 173 m2 a parc. č. 1721/69
ostatní plocha o výměře 421 m2 (oba dle GP parc. č. 1721/69 ostatní plocha) o celkové
výměře 594 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.4.
9.
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. Maj/830/96/Jon ze dne 25. 11. 1998, ve znění dodatků č.1 až č. 6
uzavřenou se společností Štěrkovny Olomouc a.s., jejímž předmětem je nájem pozemků
parc. č. 1175/2 ostatní plocha o výměře 4 190 m2, parc. č. 1176 orná půda o výměře 385
160 m2 a parc. č. 1173 orná půda o výměře 363 370 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov,
spočívající ve změně účelu nájmu z těžby štěrkopísků – provozování hornické činnosti
a činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu zák. č. 44/1988 Sb., v platném znění
a za účelem provádění rekultivačních prací na údržbu pozemků a rekultivaci vytěžených
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pozemků, doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2019 na dobu určitou do 31. 12. 2024
a stanovení nájemného pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024, dle důvodové zprávy bod
č. 2.5.
10.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. Maj/830/96/Jon ze dne 25. 11. 1998, ve znění dodatků č. 1
až č. 6 uzavřenou se společností Štěrkovny Olomouc a.s., jejímž předmětem je nájem
pozemků parc. č. 1176 orná půda o výměře 385160 m2, parc. č. 1173 orná půda o výměře
363370 m2 a parc. č. 1175/2 ostatní plocha o výměře 4190 m2, vše v k. ú. Grygov, obec
Grygov. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 1176 orná
půda o výměře 163 799 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov z předmětu nájmu dle důvodové
zprávy bod č. 2.5.
11.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú.
Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
12.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 896/4 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
13.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
neuplatnění předkupního práva k budově bez čp/če, jiná stavba, ve vlastnictvíXXXXX, stojící
na pozemku parc. č. 2027/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lošov, obec Olomouc,
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
14.
schvaluje
záměr pronajmout pozemky parc. č. 2027/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 a
parc. č. 2027/2 ostatní plocha o výměře 100 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
15.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 927/1 zahrada o výměře 512 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
16.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 151/1 orná půda o výměře 935 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
17.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o udělení souhlasu s umístěním suchého záchodu na části pozemku parc.
č. 151/1 orná půda o výměře 935 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.10.
18.
schvaluje
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 351 orná půda o výměře 535 m2 a parc. č. 352
orná půda o výměře 312 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.11.
19.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 353/3 orná půda o výměře 39 m2 v k. ú. Nemilany,
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obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
20.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o pacht pozemku parc. č. 353/3 orná půda o výměře 39 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
21.
schvaluje
záměr pronajmout část společných prostor (část střechy) o výměře 2,00 m2 budovy
č.p. 1017, bydlení, I.P.Pavlova č.o. 62, která je součástí pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti FX SERVIS net s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
22.
schvaluje
skončení nájmu dohodou ze Smlouvy o nájmu ze dne 9.3.2015 uzavřené se společností
fx-net.cz internet s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
23.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. st. 580 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 3.1.
24.
schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/000709/2016/Mlc ze dne 31. 3. 2016 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 1. 9. 2017, jejímž předmětem je nájem
části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc, spočívající v upřesnění účelu nájmu z provádění cvičných jízd v autoškole
na provádění cvičných jízd a k přistoupení dalších nájemců, společnosti Autoškola FOX s.r.o.
a pana XXXXX, k této smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
25.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
26.
revokuje
usnesení RMO ze dne 9. 10. 2018, bod programu č. 2, bod 3.8. důvodové zprávy ve věci
schválení nájmu části pozemku parc. č. 105/48 ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Hotel U Terezské brány s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.4.
27.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 680/3 trvalý travní porost o výměře 3 000 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
28.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/75/2009/Plh uzavřené dne 7. 2. 2011
s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
29.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/12/2004/M uzavřené dne 29. 3. 2004
s manželi XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
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30.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 295 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
31.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/39/2009/Plh uzavřené dne 7. 9. 2009
s manželi XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
32.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 422 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
33.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/54/2001/Ge uzavřenou s panem
XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
34.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 282 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
35.
schvaluje
nájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 64,10 m2 v 1. NP budovy č. p. 192, obč. vyb,
Dolní náměstí č. o. 8, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 614 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Přirozenou cestou s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
36.
nevyhovuje
žádostem pana XXXXX a pana XXXXX o nájem prostoru sloužícího podnikání o výměře
64,10 m2 v 1. NP budovy č. p. 192, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 8, 9, která je součástí
pozemku parc. č. st. 614 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
37.
schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 137,39 m2 v 1. NP budovy
č. p. 1, byt. dům, Pavelčákova č. o. 21, která je součástí pozemku parc. č. st. 464 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
38.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 464 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13,75
m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 1, byt. dům,
ul. Pavelčákova č. o. 21 dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
39.
schvaluje
výběr nájemce prostoru - garážového stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373,
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc mezi manželi XXXXX a paní XXXXX, formou
obálkové metody s následnou aukcí na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí
200,- Kč bez DPH/m2/rok a minimální výše příhozu činí 50,- Kč bez DPH/m2/rok
dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
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40.
schvaluje
nájem prostoru - garážového stání č. 5 o výměře 21,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt.
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
41.
schvaluje
nájem prostoru - garážového stání č. 10 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt.
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
42.
schvaluje
nájem prostoru - garážového stání č. 12 o výměře 20,10 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt.
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
43.
schvaluje
nájem prostoru - garážového stání č. 13 o výměře 20,10 m2 v 1. PP budovy č. p. 373, byt.
dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
44.
schvaluje
nájem prostoru - garážového stání č. 11 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 371, byt.
dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
45.
schvaluje
výběr nájemce prostoru - garážového stání č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p.
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi panem XXXXX a paní XXXXX, formou
obálkové metody s následnou aukcí na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí
200,- Kč bez DPH/m2/rok a minimální výše příhozu činí 50,- Kč bez DPH/m2/rok
dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
46.
schvaluje
výpověď Nájemní smlouvy ze dne 7.6.2000, uzavřené s panem XXXXX k budově č.p. 385,
která je součástí pozemku parc.č.st. 393 zast. pl. a nádv. o výměře 77 m2, v k.ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
47.
schvaluje
výpověď Smlouvy o pronájmu nemovitosti pro umístění reklamy ze dne 25.10.2002, ve znění
dodatku, uzavřené s A.R.T. 247 s.r.o., jejímž předmětem je štítová zeď budovy č.p. 386,
která je součástí pozemku parc.č.st. 394 zast.pl. a nádv. o výměře 79 m2, v k.ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
48.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce paní XXXXX na koupi části pozemku parc. č. 210/4 zahrada o výměře 130 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
49.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu č. 5, bod 65 důvodové zprávy, ve věci
schválení darování pozemku parc. č. 70 ostat. pl. o výměře 528 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města
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Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
50.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu č. 3, bod 39 důvodové zprávy, ve věci
schválení změny smluvních podmínek u darování pozemku parc. č. 70 ostat. pl. o výměře
528 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
51.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 70 ostatní plocha o výměře 528 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
52.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemku parc. č. 70 ostatní plocha o výměře 528 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc, do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
MMOldle důvodové zprávy bod č. 4.2.
53.
svěřuje
chodník a dlážděnou plochu s dvěma kruhovými zídkami s lavičkami nacházející se
na pozemku parc. č. 70 ostatní plocha o výměře 528 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc,
do správy odboru dopravy a územního rozvoje MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
54.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování památkově hodnotných předmětů vedených pod poř. č. 1 až 3 dle přílohy č. 2
důvodové zprávy do vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc – Hejčín se zdůvodněním
dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
55.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování památkově hodnotných předmětů vedených pod poř. č. 4 až 10 dle přílohy č. 2
důvodové zprávy, do vlastnictví Vlastivědného muzea v Olomouci se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
56.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu pozemku parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a sjezd k rodinnému
domu, a pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc, vše ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc.
č. 962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část
pozemku parc. č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře
599 m2, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že ČR – Úřad
práce České republiky uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu
ve výši 2 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
57.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na části pozemku parc. č. 962/1 ostatní
plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) a kanalizace na části pozemku parc. č. 959/10
ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
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58.
svěřuje
veřejně přístupnou účelovou komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 387/3 ostatní
plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc do správy odboru dopravy a územního rozvoje MMOl
dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
59.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemcích parc. č. 387/3 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec
Olomouc a parc. č. 459/16 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc do správy odboru
městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
60.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 859 orná půda o výměře 271 m2 a
parc. č. 857 ostatní plocha o výměře 75 m2 a pozemku parc. č. 858 ostatní plocha o výměře
69 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
61.
nevyhovuje žádosti
manželů XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 607/2 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
62.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 607/2 ostatní plocha o výměře
15 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
63.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 841/110 ostatní plocha (dle GP parc. č. 841/168 ostatní
plocha) o výměře 107 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti S.O.S. akciová
společnost, Olomouc za kupní cenu ve výši 169 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
64.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1146 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází budova
č. e. 57, rod. rekr, ve vlastnictví kupujícího, a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP
parc. č. 1856/17 zahrada) o výměře 358 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu
XXXXX za kupní cenu ve výši 165 350,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
65.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 812/94 a parc. č. 812/95, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za kupní cenu ve výši 16 500,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
66.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 812/94 ostatní
plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
67.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 386/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 386/14 ostatní plocha)
o výměře 1 143 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc společnosti STELO OIL
spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 464 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
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68.
schvaluje
zřízení služebnosti cesty přes část pozemku parc. č. 386/6 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 386/14 ostatní plocha) o výměře 1 143 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
69.
schvaluje
manželům XXXXX úhradu kupní ceny pozemku parc. č. 444/2 zahrada v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc ve výši 393 340,- Kč ve čtyřech splátkách, když 1. splátka ve výši 98 335,- Kč
bude uhrazena kupujícími do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, 2. splátka ve výši 98 335,Kč bude uhrazena kupujícími do 31. 12. 2019, 3. splátka ve výši 98 335,- Kč bude uhrazena
kupujícími do 30. 6. 2020 a 4. splátka ve výši 98 335,- Kč bude uhrazena kupujícími
do 30. 11. 2020 dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
70.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby splaškové kanalizace DN 300,
veřejného osvětlení, chodníku a parkovacích stání budované v rámci stavby „Bytový
Komplex Nové Sady“ se společností Pressburg s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
71.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
kanalizace DN 300 se společností Pressburg s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
72.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně 12 parkovacích
stání a dešťové kanalizace, chodníku, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení budované
v rámci stavby „Rodinné domy Jaromírova II Olomouc“ se společností EUROGEMA CZ,
a. s., dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
73.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodu DN 100 na pozemcích parc.
č. 1931 a parc. č. 327/1, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc,
se společností TORS SPORT s.r.o, společností Scale Up Laboratory s.r.o., společností
OMA CZ, a.s., panem XXXXX, panem XXXXX a panem XXXXX, jako budoucími
prodávajícími dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
74.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
vodovodu DN 100 se společností TORS SPORT s.r.o, společností Scale Up Laboratory
s.r.o., společností OMA CZ, a.s., panem XXXXX, panem XXXXX a panem XXXXX,
dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
75.
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-IM/BKS/003387/2017/Hrb mezi
statutárním městem Olomouc a společností Kaufland Česká republika v.o.s., dle důvodové
zprávy bod č. 5.6.
76.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na nabíjecí stanici pro elektrokola, nabíjecí
stanici pro automobily a 2 elektro přípojky s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., jako
budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
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77.
revokuje
usnesení RMO ze dne 6. 5. 2019, 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. 480/3 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
78.
revokuje
usnesení RMO ze dne 6. 5. 2019, bod programu č. 2, bod č. 6.10. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 6.1.
79.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.
č. 480/3 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
80.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod
č. 6.1.
81.
revokuje
usnesení RMO ze dne 18. 4. 2017, bod programu č. 2, bod č. 6.1. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 88/3 orná půda v k. ú. Povel, obec
Olomouc, ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
82.
schvaluje
zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 88/3 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc,
ve vlastnictví společnosti Projekt Slavonínská, s.r.o. ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
83.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 12. 2018, bod programu č. 3, bod č. 5.3. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 614/28 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
84.
revokuje
usnesení RMO ze dne 10. 12. 2018, bod programu č. 3, bod č. 5.3. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 614/28 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
85.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 614/28 a parc. č. 445/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod
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č. 6.3.
86.
revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 3. 2019, bod programu č. 2, bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 247/1, parc. č. 1065/4,
vše ostatní plocha a parc. č. st. 1419 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
č.p. 953, obč. vyb., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní
podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
87.
revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 3. 2019, bod programu č. 2, bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 247/1, parc. č. 1065/4, vše ostatní plocha a parc. č. st. 1419
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 953, obč. vyb., vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
88.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 247/1, parc. č. 1065/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.4.
89.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích
parc. č. 904/112 orná půda a parc. č. 842/2 ostatní plocha, oba v k. ú. Černovír, obec
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 904/65 orná půda v k. ú. Černovír, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
90.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 101/15 zahrada, parc. č. 761/4, parc. č. 762/63, parc. č. 763/1 a parc. č. 842/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti K - stav stavební a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
91.
revokuje
usnesení RMO ze dne 22. 11. 2016, bod programu č. 2, bod č. 6. 6. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 841/147 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
92.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 841/147 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
93.
revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 3. 2019, bod programu č. 2, bod 6. 11. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
VN na pozemcích parc. č. 228/62, parc. č. 222/23, parc. č. 228/25 a parc. č. 228/30, vše
orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
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dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
94.
revokuje
usnesení RMO ze dne 25. 3. 2019, bod programu č. 2, bod 6. 11. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 228/62, parc.
č. 222/23, parc. č. 228/25 a parc. č. 228/30, vše orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
95.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 228/62, parc. č. 228/23, parc. č. 228/25 a parc. č. 228/30, vše orná
půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.8.
96.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 228/62, parc. č. 228/23, parc.
č. 228/25 a parc. č. 228/30, vše orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
97.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 180/2 orná půda v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
98.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 180/2 orná půda v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.9.
99.
schvaluje
zřízení uložení a provozování uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 452/14 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
100. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 452/14 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.10.
101. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
102. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha
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v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.11.
103. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 460/78, parc. č. 460/79, parc. č. 460/80 a parc. č. 497/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
104. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 460/78, parc. č. 460/79, parc.
č. 460/80 a parc. č. 497/1, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
105. revokuje
usnesení RMO ze dne 4. 4. 2017, bod programu č. 16, bod č. 6.10. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování 2 ks zařízení - rozvaděčů
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, umístění a provozování 1 ks rozvaděče
pro ukončení přípojky NN, vše na pozemku parc. č. 336/3 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc a uložení a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 336/3 zahrada a parc. č. 324/7 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
106. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemcích parc. č. 336/3 zahrada a parc. č. 324/7 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
107. revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018, bod programu č. 2, bod č. 6.11. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě a umístění a provozování zařízení - 2 ks rozvaděčů
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 93/20
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
108. revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018, bod programu č. 2, bod č. 6.11. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a umístění
a provozování zařízení - 2 ks rozvaděčů podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.14.
109. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy
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bod č. 6.14.
110. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemku parc. č. 117/2 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
111. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemcích parc. č. 219/4, parc. č. 219/5 a parc. č. 631/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
112. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemcích parc. č. 732/4 a parc. č. 732/12, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.17.
113. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemku parc. č. 792/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.
114. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemcích parc. č. 116/21 a parc. č. 116/22, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
115. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 116/21 a parc. č. 116/22,
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
116. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.20.
117. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
118. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemku parc. č. 436/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
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ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.21.
119. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 436/1 ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
120. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemku parc. č. 394/1 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
121. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 394/1 orná půda v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
122. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemku parc. č. 116/27 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.23.
123. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 116/27 ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.23.
124. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemcích parc. č. 343/2, parc. č. 432/12 a parc. č. 453/5, vše ostatní plocha v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.24.
125. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 343/2, parc. č. 432/12 a parc.
č. 453/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.24.
126. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemcích parc. č. 404/6, parc. č. 624/3, parc. č. 861/1 a parc. č. 938/43, vše ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.25.
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127. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 404/6, parc. č. 624/3, parc.
č. 861/1 a parc. č. 938/43, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.25.
128. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemcích parc. č. 575/4, parc. č. 575/5 a parc. č. 575/7, vše ostatní plocha v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.26.
129. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 575/4, parc. č. 575/5 a parc.
č. 575/7, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.26.
130. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optické, metalické a podzemní kabelové NN
přípojky na pozemcích parc. č. 392/6 a parc. č. 392/23, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.27.
131. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optické, metalické a podzemní kabelové NN přípojky na pozemcích parc. č. 392/6 a parc.
č. 392/23, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.27.
132. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optické, metalické a podzemní kabelové NN
přípojky na pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.28.
133. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optické, metalické a podzemní kabelové NN přípojky na pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.28.
134. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optické, metalické a podzemní kabelové NN
přípojky na pozemcích parc. č. 549/3, parc. č. 549/4 a parc. č. 553/1, vše ostatní plocha
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.29.
135. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optické, metalické a podzemní kabelové NN přípojky na pozemcích parc. č. 549/3, parc.
č. 549/4 a parc. č. 553/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
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společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.29.
136. schvaluje
zřízení uložení a provozování optické, metalické a podzemní kabelové NN přípojky
na pozemku parc. č. 575/3 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.30.
137. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optické, metalické a podzemní kabelové NN přípojky na pozemku parc. č. 575/3 ostatní
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.30.
138. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 607/48, parc. č. 613/1, parc. č. 619/4,
parc. č. 624/1, parc. č. 624/16, parc. č. 624/25, parc. č. 624/26, parc. č. 866, parc. č. 1062/51
a parc. č. 1062/60, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.31.
139. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 437/2, parc. č. 607/2,
parc. č. 607/48, parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č. 624/1, parc. č. 624/16, parc. č. 624/25,
parc. č. 624/26, parc. č. 866, parc. č. 1062/51 a parc. č. 1062/60, vše ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 6.31.
140. schvaluje
skončení smlouvy o zřízení věcného břemene č. OMAJ-SMV/VRB/002723/2018/Jar
uzavřenou dne 18. 10. 2018 se společností LEMO Internet a.s. dohodou dle důvodové
zprávy bod č. 6.32.
141. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 31/50, parc. č. 31/61, parc. č. 120/1 a parc. č. 120/2, vše ostatní plocha
v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 90/33, parc. č. 90/35, parc. č. 90/55, parc. č. 92/3, parc.
č. 93/20, parc. č. 93/22, parc. č. 93/26, parc. č. 93/28, parc. č. 93/29, parc. č. 93/79, parc.
č. 93/91, parc. č. 93/97, parc. č. 93/100, parc. č. 93/112, parc. č. 93/113, parc. č. 93/114,
parc. č. 93/115, parc. č. 93/129, parc. č. 93/130, parc. č. 93/138, parc. č. 94/7, parc. č. 94/8,
parc. č. 94/12, parc. č. 94/33, parc. č. 94/58, parc. č. 121/1, parc. č. 121/2, parc. č. 121/3,
parc. č. 121/4, parc. č. 121/5, parc. č. 123/1, parc. č. 124/10, parc. č. 145/1, parc. č. 145/2,
parc. č. 146/1, parc. č. 158/4, parc. č. 213, parc. č. 255, parc. č. 479, parc. č. 517 a parc.
č. 519, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 404/5, parc. č. 404/6, parc.
č. 406/6, parc. č. 406/19, parc. č. 413/1, parc. č. 413/2, parc. č. 414/2, parc. č. 414/30, parc.
č. 418/4, parc. č. 609/5, parc. č. 613/1, parc. č. 624/1, parc. č. 624/3, parc. č. 624/7, parc.
č. 624/9, parc. č. 624/16, parc. č. 624/17, parc. č. 624/19, parc. č. 624/25, parc. č. 624/26,
parc. č. 861/1, parc. č. 946, parc. č. 954/1, parc. č. 954/3, parc. č. 954/5, parc. č. 955/1, parc.
č. 959/2 a parc. č. 959/7, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc, umístění a
provozování na mostní konstrukci 559b-M7 nad pozemkem parc. č. 138/1 vodní plocha v k.
ú. Olomouc-město, obec Olomouc a mostní konstrukci 304b-M10 nad pozemky parc. č. 141
vodní plocha v k. ú. Olomouc-město a parc. č. 852/1 vodní plocha v k. ú. Hodolany, vše obec
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Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.32.
142. revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2017, bod programu č. 12, bod č. 6.23. důvodové zprávy
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení
na pozemcích parc. č. 72/5 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 92/3 a parc.
č. 123/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.33.
143. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 92/3 a parc. č. 123/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.33.
144. revokuje
usnesení RMO ze dne 30. 5. 2017, bod programu č. 2, bod č. 6.7. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení
na pozemcích parc. č. 150/3, parc. č. 150/11, parc. č. 155/1, parc. č. 541/2 a parc. č. 599/1,
vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, parc. č. 247/1, parc. č. 580/1 a parc.
č. 1063, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.34.
145. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 150/3, parc. č. 150/11, parc. č. 155/1, parc. č. 599/1 a parc. č. 541/2, vše ostatní plocha
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, parc. č. 580/1 a parc. č. 1063, vše ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 6.34.
146. revokuje
usnesení RMO ze dne 29. 8. 2017, bod programu č. 2, bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení
na pozemcích parc. č. 323/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 509/2 ostatní
plocha, parc. č. 509/5 ostatní plocha, parc. č. 535/31 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, parc. č. 526/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.35.
147. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 323/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 509/2 a parc. č. 509/5, vše ostatní
plocha vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce a parc. č. 526/1 a parc. č. 528, vše ostatní plocha
v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 6.35.
148. revokuje
usnesení RMO ze dne 15. 8. 2017, bod programu č. 2, bod č. 6.4. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení
na pozemcích parc. č. 414/2, parc. č. 565/4 a parc. č. 861/1, vše ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 6.36.
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149. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 414/2, parc. č. 861/1 a parc. č. 565/4, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.36.
150. revokuje
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2017, bod programu č. 12, bod č. 6.25. důvodové zprávy
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení
na pozemcích parc. č. 785/2 a parc. č. 789/2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc, parc. č. 1001, parc. č. 1000, parc. č. 999/5, parc. č. 829/1, parc. č. 824/26, parc.
č. 824/1, parc. č. 392/23, parc. č. 392/6, parc. č. 384/137, parc. č. 384/78, parc. č. 830, parc.
č. 392/26, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 998/5 orná půda
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 384/107 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
parc. č. st. 1057 zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází budova s č.p. 572, bytový
dům, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a parc. č. st. 1039 zastavěná plocha a nádvoří,
na němž se nachází budova s č.p. 59, bytový dům, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.37.
151. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 785/2 a parc. č. 789/2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, parc.
č. 384/107 zahrada, parc. č. 384/78, parc. č. 384/137, parc. č. 824/26, parc. č. 829/1, parc.
č. 830, parc. č. 1001, parc. č. 1000 parc. č. 999/5, parc. č. 392/6, parc. č. 392/23, parc.
č. 392/26, vše ostatní plocha, parc. č. 998/5 orná půda, parc. č. st. 1039 zastavěná plocha a
nádvoří, na němž se nachází budova s č.p. 59, bytový dům a parc. č. st. 1057 zastavěná
plocha a nádvoří, na němž se nachází budova s č.p. 572, bytový dům, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.37.
152. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 2. 2017, bod programu č. 2, bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení
na pozemcích parc. č. 121/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc.
č. 113/11 a parc. č. 121/15, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.38.
153. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 121/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město a parc. č. 113/11 ostatní plocha v k. ú.
Pavlovičky, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 6.38.
154. schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 6/3, parc. č. 605/2, parc. č. 613/3, parc. č. 1036/1, parc. č. 1042, parc. č. 1044, parc.
č. 1070, parc. č. 1071/1, parc. č. 1072, parc. č. 1073, parc. č. 1074, parc. č. 1080, vše ostatní
plocha a parc. č. 978/1 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.39.
155. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 6/3, parc. č. 605/2, parc. č. 613/3, parc.
č. 1036/1, parc. č. 1042, parc. č. 1044, parc. č. 1070, parc. č. 1071/1, parc. č. 1072, parc.
č. 1073, parc. č. 1074, parc. č. 1080, vše ostatní plocha a parc. č. 978/1 zahrada, vše v k. ú.
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Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 6.39.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Smlouva o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a
kanalizace se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. –
rozšíření a zúžení předmětu nájmu – po zveřejnění a
Výtah základních informací ze zprávy společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. o provozování vodovodů a kanalizací za
rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne
29. 3. 2000 uzavřenou se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. spočívající
v rozšíření předmětu nájmu o infrastrukturní stavby v pořizovací hodnotě 18.398.702,67 Kč,
a ve zúžení předmětu nájmu o infrastrukturní stavby v pořizovací hodnotě 62.913,20,- Kč
uvedené v příloze č. 1 této důvodové zprávy.
2.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne
29. 3. 2000 uzavřenou mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. spočívající v rozšíření předmětu nájmu o pozemky parc. č. st. 170
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2, parc. č. st. 587 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 67 m2, parc. č. st. 1377 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 172 m2, parc.
č. st. 1378 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2, parc. č. st. 1686 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 176 m2, parc. č. st. 2069 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2,
parc. č. st. 2071 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, parc. č. 76/5 ostatní plocha
o výměře 116 m2, parc. č. 79/8 ostatní plocha o výměře 115 m2 a parc. č. 84/6 ostatní
plocha o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. st. 520/2, o výměře
5 m², parc. č. st. 521/7 o výměře 16 m², parc. č. st. 521/8 o výměře 6 m², parc. č. st. 1065
o výměře 465 m², parc. č. st. 1069 o výměře 85 m², parc. č. st. 1070, o výměře 16 m², parc.
č. st. 1071 o výměře 86 m², parc. č. st. 1072 o výměře 293 m², parc. č. st. 1073 o výměře
137 m², parc. č. st. 1074 o výměře 11 m², parc. č. st. 1075 o výměře 384 m², parc.
č. st. 1076 o výměře 58 m², parc. č. st. 1096 o výměře 95 m², vše zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č. 276/1 o výměře 3237 m², parc. č. 276/35 o výměře 64765 m² a parc.
č. 276/38 o výměře 150 m², vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, v upřesnění pronajatých pozemků parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 623 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. st. 520/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 533 m2, parc. č. st. 521/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 824 m2,
parc. č. st. 522 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m2, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. st. 182 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1928 m2,
parc. č. 2016 ostatní plocha o výměře 29 m2, parc. č. 2017 ostatní plocha o výměře 6 m2,
parc. č. 1801/1 trvalý travní porost o výměře 3690 m2 a parc. č. 1801/4 trvalý travní porost
o výměře 1459 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a ve vyjmutí pozemků parc.
č. st. 185 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc,
parc. č. 809/233 ostatní plocha o výměře 413 m2, parc. č. 1128 ostatní plocha o výměře 80
m2, parc. č. 809/132 ostatní plocha o výměře 2026 m2, parc. č. 809/152 lesní pozemek
o výměře 9621 m2, parc. č. 809/153 lesní pozemek o výměře 14228 m2, parc. č. 809/163
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lesní pozemek o výměře 19353 m2, parc. č. 809/253 lesní pozemek o výměře 863 m2, parc.
č. 809/254 trvalý travní porost o výměře 343 m2, parc. č. 1129 lesní pozemek o výměře 530
m2 a parc. č. 1130 lesní pozemek o výměře 782 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc,
parc. č. 1476/1 vodní plocha o výměře 2423 m2 a parc. č. 1770 lesní pozemek o výměře
139396 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a parc. č. 229/1 zahrada o výměře 393
m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, z předmětu nájmu dle přílohy č. 1 této
důvodové zprávy.
3.
bere na vědomí
výtah základních informací ze zprávy společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
o provozování vodovodů a kanalizací za rok 2018 dle důvodové zprávy.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 775/1
ostatní plocha v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje v rozsahu dle geometrického plánu,
spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení a v právu
provádění veškerých oprav, úprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení
v a právu vstupu oprávněných osob za tímto účelem, ve prospěch statutárního města
Olomouce na dobu neurčitou za cenu 7.000 Kč vč. DPH,
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 495/1
ostatní plocha v k.ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje v rozsahu dle geometrického plánu,
spočívající v právu uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení a v právu
provádění veškerých oprav, úprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení
v a právu vstupu oprávněných osob za tímto účelem, ve prospěch statutárního města
Olomouce na dobu neurčitou za cenu 5.800 Kč vč. DPH.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Veřejná zakázka č. 19039 - ZŠ Holice - odborné učebny dodávka pomůcek - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
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2.
schvaluje
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy
na výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
pověřuje
doc. PhDr. Karla Konečného, CSc.
k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.

7

Veřejná zakázka č. 19050 - Jiráskova - rekonstrukce stoky GVc
a GV - 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: 6.1.

8

Veřejná zakázka č. 19095 - ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce
výdejny stravy - stavební část - 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: 6.2.
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9

Veřejná zakázka č. 19096 - ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce
výdejny stravy - dodávka vybavení - 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: 6.3.

10

Veřejná zakázka č. 19103 - ZŠ Gorkého - polytechnické učebny
- stavební práce - zadání JŘBÚ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a)
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku,
b)
postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky
na doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.4.

11

IV. etapa PPO – podání základní organizace Morava ČZS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ukládá
předsedovi Komise protipovodňových opatření zařadit prezentaci alternativní studie IV.etapy
do programu nejbližšího zasedání Komise protipovodňových opatření
T:
O:

15. 7. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

3.
schvaluje
návrh odpovědi dle přílohy č.2 důvodové zprávy
4.
ukládá
odpovědět ZO Morava ve smyslu důvodové zprávy (T: červen 2019)
T:
O:

15. 7. 2019
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 7.

12

Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
vykrytí ze soupisu nekrytých požadavků z REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO
dle důvodové zprávy
3.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní hospodářskou komoru na rok 2019
včetně rozpočtové změny z toho vyplývající
4.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit k projednání a schválení
Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 17.6.2019 návrh Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní hospodářskou
komoru na rok 2019
T:
O:

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

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 8.

13

Návrh složení pracovního týmu pro tvorbu ISg ITI Olomoucké
aglomerace na období 2021-2027

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2.
jmenuje
pracovní tým pro přípravu Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období
2021-2027
3.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení pravidelně jednou za měsíc svolat jednání pracovního
týmu pro přípravu Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027
T:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 9.

14

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
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh záměru na vytvoření koncernového uspořádání (Koncern městských společností
Olomouc) u městských akciových společností, kde město Olomouc je jediným akcionářem
dle důvodové zprávy
3.
ukládá
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit k projednání a k vyjádření
souhlasu Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 17.6.2019 návrh záměru na
vytvoření koncernového uspořádání (Koncern městských společností Olomouc) u městských
akciových společností, kde město Olomouc je jediným akcionářem
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

4.
doporučuje zastupitelstvu města
vyslovit souhlas s návrhem záměru na vytvoření koncernového uspořádání (Koncern
městských společností Olomouc) u městských akciových společností, kde město Olomouc je
jediným akcionářem dle důvodové zprávy
5.
doporučuje zastupitelstvu města
uložit Radě města Olomouce připravit kompletní dokumentaci budoucího koncernového
uspořádání a řízení ke konečnému schválení zastupitelstvem.
Předložil:
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Bod programu: 10.

25
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Holická 51, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1)
b) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2a)
c) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy
upraveného bodu 2b)
d) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 0+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2c)
e) U letiště 8, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2d)
f) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 3+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2e)
g) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 2f)
h) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 4)
2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Mariánská 10, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, Sokolská 48, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
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XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Školní 1, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, U letiště 2, Olomouc
XXXXX, U letiště 6, Olomouc
XXXXX, U letiště 8, Olomouc
XXXXX, U letiště 10, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Topolová 2, Olomouc
XXXXX, Topolová 2, Olomouc
XXXXX, Topolová 2, Olomouc
XXXXX, Topolová 4, Olomouc
XXXXX, Topolová 4, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory, bezbariérové byty:
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
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XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Topolová 4, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Topolová 9, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, Příčná 8, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc – na 3 měsíce - byt pro seniory
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – na 3 měsíce – bezbariérový byt
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce
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XXXXX, Topolová 7, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy body 3a, b, c, d, 4)
3. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
4. výpověď z nájmu:
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
2.
revokuje
rozhodnutí RMO ze dne 20.5.2019 o neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Černá
cesta 29, Olomouc, XXXXX
dle důvodové zprávy bod 4)
3.
nevyhovuje
žádosti XXXXX o rozšíření subjektu na straně nájemce u bytu č. 6, Mariánská 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

16

Rozpočtové změny roku 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 - část A a B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy – část A
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 upravené důvodové zprávy – část B
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 12.

29
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Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok
2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se návrhu organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok
2020
2.
schvaluje
organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2020 dle důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 13.

18

Hřbitovy města Olomouce - souhlas zřizovatele s přijetím darů
(hrobová zařízení)

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

15. 7. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

19

Studie veřejného prostranství Kosinova v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
studii dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 15.

30
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Studie veřejného prostranství Žižkova náměstí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh dalšího potupu dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 16.
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Dopravní řídící ústředna - Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě
o financování projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
znění Dodatku č.2 k Rámcové smlouvě o financování projektu Dopravní řídící ústředna
Olomouc
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 17.

22

Koordinované tahy křižovatek, SSZ - podání žádosti o dotaci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
projektový záměr "Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ" jako přílohu žádosti
o dotaci z Operačního programu Doprava 2014-2020
3.
schvaluje
projektový záměr "Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ"
jako přílohu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava 2014-2020
4.
schvaluje
projektový záměr "Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ" jako přílohu žádosti o dotaci
z Operačního programu Doprava 2014-2020
5.
schvaluje
projektový záměr "Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ" jako přílohu žádosti
o dotaci z Operačního programu Doprava 2014-2020
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Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

23

Výzva 03_18_092 Operačního programu Zaměstnanost

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
podání žádosti o dotaci do 92. výzvy Operačního programu Zaměstnanost dle důvodové
zprávy
3.
ukládá
vedoucímu odboru dotačních projektů podat žádost o dotaci do 92. výzvy Operačního
programu Zaměstnanost
T:
O:

červen 2019
vedoucí odboru dotačních projektů

4.
ukládá
Mgr. Matouši Pelikánovi, náměstkovi primátora, informovat RMO o výsledcích hodnocení
projektu předloženého do výzvy č.92 Operačního programu Zaměstnanost
T:
O:

březen 2020
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora

5.
schvaluje
organizační změny v odboru informatiky a Smart City a odboru strategie a řízení Magistrátu
města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1.9.2019 do 31.8.2021
6.
ukládá
vedoucímu odboru informatiky a Smart City předložit na jednání RMO aktualizované Zadání
zpracování Plánu pro chytrou Olomouc včetně harmonogramu
T:
O:

30. 9. 2019
vedoucí odboru informatiky a Smart City

7.
schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2019
8.
ukládá
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO"
T:
O:

12. 8. 2019
Večeř Jan, Bc., tajemník

Předložil:

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 19.
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Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 20.

25

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Šantova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Nezvalova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici U Sportovní haly dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Erbenova dle bodu 4. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 21.

26

Dodatek č. 22 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 22 s dopravcem DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy
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3.
ukládá
podepsat dodatek č. 22 s dopravcem DPMO, a.s.
T:
O:

15. 7. 2019
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 22.

27

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrářství ALIS
DELIS v ulici Masarykova 7, Olomouc, v rozsahu 3 m2 pro žadatele XXXXX, na dobu od 5.6.
do 30.9. 2019.
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAFE
NA STŘELNICE v ulici Na Střelnici x Bořivojova 2, Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatele
XXXXX, na dobu od 10.6. do 31.10. 2019.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 23.

28

Opravy komunikací 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
provedení opravy v ul. Dvorská v roce 2019 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
ODÚR-MSÚK zajistit v roce 2019 realizaci opravy komunikace v ul. Dvorská
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Pořízení změn Územního plánu Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
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2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit pořízení změn Územního plánu Olomouc dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit návrh na pořízení změn Územního plánu Olomouc na zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 25.

30

Zpráva o uplatňování Územního plánu Olomouc – pokyny
pro zpracování návrhu změny územního plánu.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu Olomouc včetně pokynů pro zpracování
návrhu změny územního plánu (zadání souboru změn č. X)
3.
ukládá
předložit Zprávu o uplatňování Územního plánu Olomouc včetně pokynů pro zpracování
návrhu změny územního plánu (zadání souboru změn č. X) na zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Regulační plán RP-24 Pražská - východ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu regulačního plánu RP-24
Pražská - východ a vydat regulační plán RP-24 Pražská - východ
3.
ukládá
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu RP-24 Pražská východ a návrh na vydání regulačního plánu RP-24 Pražská - východ na zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 27.

35
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Změna č. II Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ukládá
předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke Změně č. II Územního plánu
Olomouc na zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Změna č. II Územního plánu Olomouc - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ukládá
předložit návrh na vydání Změny č. II Územního plánu Olomouc na zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 29.

34

Zahraniční služební cesty

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na zahraničních služebních cestách dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 31.

36

35

Zimní stadion - zveřejnění informace o záměru pronajmout
soubor nemovitýcha movitých věcí, odklad splátek dluhu HCO,
s. r. o.

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
posunout splatnost závazků HCO, s.r.o. a uložit věcně příslušnému náměstkovi uzavřít
dodatek č. 4 k dohodě o uznání dluhu a splátkovém kalendáři s termínem splatnosti
nejpozději dne 30.9.2019
3.
souhlasí
se zveřejněním informace o záměru pronajmout soubor nemovitých a movitých věcí v areálu
zimního stadionu v Olomouci v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, předem určenému zájemci
HC Olomouc s.r.o. se sídlem Olomouc, Hynaisova 9a, IČ 25849123, s případnou možností
podnájmu HC Olomouc – mládež, spolek, a to souboru tvořeného věcmi dle důvodové
zprávy
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 33.

36

Andrův stadion - zřízení přípojky nízkého napětí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu vč. příloh
2.
souhlasí
se zřízením přípojky nízkého napětí na Andrově stadionu v Olomouci dle předložené
důvodové zprávy
3.
ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Markétě záleské uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě
dle důvodové zprávy
T:
O:

15. 7. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 34.

37

Andrův stadion - odpadní vody

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

37

2.
souhlasí
se sloučením odběrných míst na odvádění odpadních vod z Androva stadionu dle důvodové
zprávy
3.
ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod
s Moravskou vodárenskou, a.s. dle důvodové zprávy
T:
O:

15. 7. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 35.

38

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhy Dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle bodu 1 důvodové
zprávy a dle příloh důvodové zprávy
3.
souhlasí
s návrhy Smluv o bezúplatném převodu majetku příspěvkovým organizacím – školám
dle bodu 2 důvodové zprávy a dle příloh důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol a Smlouvy o bezúplatném
převodu majetku příspěvkovým organizacím - školám
5.
ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin a Smlouvy o bezúplatném převodu majetku na jednání
Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 36.

39

Výjimky z počtu dětí a žáků na školní rok 2019/2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
povoluje
výjimky z počtu dětí a počtu žáků pro školní rok 2019/2020 dle přílohy důvodové zprávy
a za podmínek uvedených v důvodové zprávě
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3.
ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T:
O:

15. 7. 2019
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 37.

40

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T:
O:

15. 7. 2019
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 38.

41

Žádosti o poskytnutí dotace na požární automobily

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním žádostí dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 39.

42

Návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo „Implementace norem ISO
27000 (ISMS)"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 3 SOD “Implementace norem ISO 27000 (ISMS)“ - podle návrhu předloženého
v příloze č. 1 DZ

39

Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 40.

43

Projekt Zdravé láhve pro děti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zapojení SMOl do projektu a zadání zakázky jednomu dodavateli dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 41.

44

Prevence kriminality - schválení přijetí dotace Olomouckého
kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace poskytnuté Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace
4.
ukládá
uzavřít smlouvu s Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy
T:
O:

15. 7. 2019
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 43.

45

Organizační záležitosti v odboru sociálních věcí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
organizační změnu v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce s účinností
od 1. 9. 2019
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Předložil:

Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 44.

46

Využití dotace na projekt JUDO KLUB OLOMOUC, z.s.
celoroční činnost

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 45.

47

Kontrola hospodaření u MŠ Helsinská Olomouc, rok 2018

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 46.

48

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na II.
pololetí 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 47.

49

Podpora společensko-prospěšných projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
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
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4.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2019
dle důvodové zprávy – příloha č. 1
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 48.

50

Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu SmOl roku 2019 do 50 000,- Kč dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy důvodové zprávy
T:
O:

15. 7. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 49.

51

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV
o nočním klidu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat OZV dle přílohy 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit návrh obecně závazné vyhlášky na nejbližší ZMO 17.6.2019
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 50.
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52

Pojmenování ulic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navrženými názvy ulic dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit navržené názvy ulic k projednání Zastupitelstvu města Olomouce
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru kultury

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 51.

53

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
jmenuje
člena KMČ č. 20 Povel dle důvodové zprávy
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 52.

54

Bytové záležitosti BPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, s panem XXXXX, s paní XXXXX, s paní XXXXX, s
paní XXXXX, s panem XXXXX, s paní XXXXX, s paní XXXXX, s panem XXXXX, s paní
XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení - přednostní
poskytnutí nájmu BPS paní XXXXX a panu XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 53.
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55

Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl, včetně náhradníků, na členské schůze družstev Družstvo
Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl, včetně náhradníků,
na členské schůze družstev na nejbližší jednání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora

Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 54.

56

Stanovení termínu a návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva
města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 5. zasedání ZMO: na pondělí 17. 6. 2019 od 9:00 hodin
- místo konání 5. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova
10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 5. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 55.

57

Individuální dotace v oblasti kultury

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, včetně přílohy
2.
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl roku 2019 do 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy
včetně rozpočtové změny
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3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč s příjemcem dle přílohy
důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl roku 2019 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtové změny
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle přílohy důvodové
zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenou dotací do 50 tis. Kč roku 2019
dle přílohy důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

6.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle přílohy důvodové zprávy
T:
O:

15. 7. 2019
vedoucí odboru kultury

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 56.

58

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - výběrové řízení na předsedu
představenstva

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje
dozorčí radě VFO, a.s. jmenovat své zástupce do výběrové komise pro obsazení pozice
ředitele VFO, a.s. dle diskuse a upravené důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., člen rady města
Bod programu: 57.

59

Organizační záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zrušení pracovního poměru ve zkušební
Mgr. Radky Piskačové dnem 31. 5. 2019
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době

vedoucí

odboru

kultury

MMOl

3.
pověřuje
zastupováním vedoucího odboru kultury MMOl v plném rozsahu Bc. Danielu Horňákovou
s účinností od 1. 6. 2019 do doby nástupu nového vedoucího odboru z výběrového řízení
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 58.

60

Poplatky za odpady zahraničních studentů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
ukládá
provést analýzu a porovnání možnosti změny výběru poplatků za odpady dle důvodové
zprávy.
T:
O:

12. 8. 2019
vedoucí ekonomického odboru

3.
ukládá
ekonomickému odboru zpracovat návrh nové vyhlášky a projednat její znění na finančním
výboru.
T:
O:

12. 8. 2019
vedoucí ekonomického odboru

4.
ukládá
ekonomickému odboru aktualizovat výši pohledávek, včetně doby jejich vzniku a připravit
jejich odpis.
T:
O:

12. 8. 2019
vedoucí ekonomického odboru

5.
ukládá
informovat finanční výbor o jednotlivých krocích.
T:
O:

průběžně
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 59.

61

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

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
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hromadu

společnosti

3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl na nejbližším zasedání
ZMO
T:
O:

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

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 60.

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

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