USNESENÍ
z 30. schůze Rady města Olomouce, konané dne 21. 10. 2019
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním
termínem plnění) a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO:
- k termínu plnění 21. 10. 2019 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) a B) důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr směnit části pozemků parc. č. 395/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 395/86 ostatní
plocha) o výměře 228 m2, parc. č. 1092/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1092/3 ostatní
plocha) o výměře 104 m2 a parc. č. 395/44 ostatní plocha (dle GP parc. č. 395/87 ostatní
plocha) o výměře 95 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti
BARTON TRADING s.r.o. za pozemky parc. č. 828/1 ostatní plocha o výměře 79 m2, parc. č.
828/4 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 393/4 ostatní plocha o výměře 5 m2 a části
pozemků parc. č. 393/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 393/2 ostatní plocha) o výměře 123
m2 a parc. č. 997 ostatní plocha (dle GP parc. č. 997/2 ostatní plocha) o výměře 90 m2, vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové

zprávy bod č. 1.1.
2.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti panaXXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 230 m2
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 29,65 m2 v 1. NP budovy č. p. 19, obč. vyb, ul.
Nedbalova č. o. 8, která je součástí pozemku parc. č. 166 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Topolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
5.
schvaluje
uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 9.995,- Kč s panem XXXXX dle důvodové zprávy
bod č. 2.1.
6.
schvaluje
uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 112.980,- Kč včetně zákonného úroku z prodlení
se společností BONITREAL s.r.o., dle důvodové zprávy, a v případě nezaplacení celého
dluhu do 15. 12. 2019 výpověď nájmu dle nájemní smlouvy č. OMAJPR/NAJ/002494/2014/Plh ze dne 27. 1. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2019
uzavřené se společností BONITREAL s.r.o., podání žaloby na zaplacení a následně podání
exekučního návrhu v případě existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu a
podání žaloby na vyklizení a následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení
předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
7.
schvaluje
výpověď nájmu dle nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/001254/2014/Plh uzavřené dne 13. 6.
2014 s XXXXX, podání žaloby na zaplacení a následně podání exekučního návrhu v případě
existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu a podání žaloby na vyklizení a
odstranění staveb a následně podání exekučního návrhu v případě nevyklizení a
neodstranění staveb z předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
8.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o pacht pozemku parc. č. st. 1664 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2
a části pozemku parc. č. 72 ostatní plocha o výměře 349 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
9.
nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků jednotek Schweitzerova 738/95 o uzavření smlouvy o udělení
souhlasu s vybudováním stavby stanoviště dvou kontejnerů na směsný komunální odpad na
části pozemku parc. č. 735 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
10.
revokuje
usnesení RMO ze dne 30. 9. 2019, bod programu č. 2, bod č. 3. 4. důvodové zprávy ve věci
schválení změny smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/22/2010/Plh ze dne 30. 4. 2010, uzavřené
s manžely XXXXX a paní XXXXX, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 406/1
zahrada o výměře 653 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, spočívající v udělení souhlasu
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pronajímatele s umístěním splaškové kanalizace na předmětu nájmu a ve změně příjmení u
nájemkyně paní XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
11.
schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/22/2010/Plh ze dne 30. 4. 2010, uzavřené s
manžely XXXXX a paní XXXXX, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 406/1
zahrada o výměře 642 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, spočívající v udělení souhlasu
pronajímatele s umístěním splaškové kanalizace na předmětu nájmu a ve změně příjmení u
nájemkyně paní XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
12.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 79/108 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc Společenství vlastníků pro dům U Kovárny 316/32, Olomouc-Neředín dle důvodové
zprávy bod č. 2.7.
13.
nevyhovuje žádosti
Sdružení SPES, z.s., o souhlas s podnájmem prostor o výměře 29,70 m2 ve 3. NP budovy
č.p. 27 (obč. vyb.), která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří,
na ulici Dolní náměstí č.o. 38, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.9.
14.
schvaluje
výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním
ze dne 26.5.2010, uzavřené se Sdružením SPES, z.s., k prostorám o výměře 29,70 m2 ve 3.
NP budovy č.p. 27 (obč. vyb.), která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha
a nádvoří, na ulici Dolní náměstí č.o. 38, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.9.
15.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 123/2 ostatní plocha o výměře 934 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc z podílového spoluvlastnictví paní XXXXX (ideální podíl 1/3), pana XXXXX (ideální
podíl 1/3) a paní XXXXX (ideální podíl 1/3) do vlastnictví statutárního města Olomouce za
kupní cenu celkem 1 295 000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného
pozemku z podílového spoluvlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 431 667,- Kč,
ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku z podílového spoluvlastnictví pana
XXXXX za kupní cenu ve výši 431 667,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného
pozemku z podílového spoluvlastnictví paní XXXXX za kupní cenu ve výši 431 666,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 3.1.
16.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 267 ostatní plocha (dle GP díl "c") o výměře 140
m2, parc. č. 599/10 ostatní plocha (dle GP díl "l") o výměře 4 m2 a parc. č. 599/11 ostatní
plocha (dle GP díl "i") o výměře 30 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc z
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem
hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizaci se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
17.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1406/4 ostatní plocha o výměře 147 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 1226 ostatní plocha (dle GP parc. č.
1188/4 ostatní plocha díl „a“) o výměře 136 m2 a částí pozemku parc. č. 1188 (dle GP parc.
č. 1188/4 ostatní plocha díl „b“ o výměře 1 850 m2, parc. č. 1188/3 ostatní plocha o výměře 1
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851 m2 a parc. č. 1188/5 ostatní plocha o výměře 387 m2) o celkové výměře 4 088 m2, vše
v k. ú. Droždín, obec Olomouc, a částí pozemku parc. č. 599/8 ostatní plocha (dle GP díl „h“
o výměře 141 m2, díl „b“ o výměře 4 m2, díl „a“ o výměře 44 m2, díl „g“ o výměře 142 m2, díl
„j“ o výměře 36 m2, díl „o“ o výměře 8 m2, díl „e“ o výměře 186 m2 a díl „m“ o výměře 103
m2) o celkové výměře 664 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, z vlastnictví
Olomouckého kraje, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
18.
svěřuje
zeleň nacházející se na pozemku parc. č. 1406/4 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc, na části pozemku parc. č. 1226 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1188/4 ostatní
plocha díl „a“) a na částech pozemku parc. č. 1188 (dle GP parc. č. 1188/4 ostatní plocha díl
„b“, parc. č. 1188/3 ostatní plocha a parc. č. 1188/5 ostatní plocha), vše v k. ú. Droždín, obec
Olomouc, a na částech pozemku parc. č. 599/8 ostatní plocha (dle GP díl „h“, díl „b“, díl „g“,
díl „j“ , díl „o“, díl „e“ a díl „m“), vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc do správy odboru
městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
19.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na části pozemku parc. č. 267 ostatní
plocha (dle GP díl "c") v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, a uložení a provozování
kanalizace na části pozemku parc. č. 267 ostatní plocha (dle GP díl "c") a na části pozemku
parc. č. 599/11 ostatní plocha (dle GP díl "i"), vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, vše
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
20.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu
na části pozemku parc. č. 267 ostatní plocha (dle GP díl "c") v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc, a uložení a provozování kanalizace na části pozemku parc. č. 267 ostatní plocha
(dle GP díl "c") a na části pozemku parc. č. 599/11 ostatní plocha (dle GP díl "i"), vše v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 3.2.
21.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačních přípojek na části pozemku parc. č.
1188 (dle GP parc. č. 1188/4 ostatní plocha díl „b“) v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve
prospěch Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
22.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
kanalizačních přípojek na části pozemku parc. č. 1188 (dle GP parc. č. 1188/4 ostatní plocha
díl „b“) v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch Olomouckého kraje dle důvodové zprávy
bod č. 3.2.
23.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 75/68 ostatní
plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc mezi statutárním městem
Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
24.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. parc. č. 609/5 ostatní plocha o celkové
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výměře 160 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
25.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 853 orná půda, popř. jeho části o výměře
568 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
26.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1319/1 ostatní plocha o výměře 27 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
27.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 85/2 orná půda (dle GP parc. č. 85/3 orná půda) o výměře 3
295 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc do vlastnictví České republiky a do práva
hospodařit s majetkem státu Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci za kupní
cenu ve výši 1 380 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
28.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002392/2016/Kol uzavřené dne 15. 9. 2016
sXXXXX spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 85/2 orná půda o výměře 3 295 m2 v
k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc z předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
29.
schvaluje
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ke společenstevní Honitbě Chválkovice
uzavřené dne 29. 4. 2013 s Honebním společenstvem Chválkovice, spočívající ve vyjmutí
části pozemku parc. č. 85/2 orná půda (dle GP parc. č. 85/3 orná půda) o výměře 3 295 m2 v
k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc z předmětu této dohody dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
30.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemků parc. č. 116/29 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 47 m2, parc. č.
116/33 ostatní plocha (dle GP parc. č. 116/40 ostatní plocha) o výměře 48 m2 a parc. č.
116/17 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 20 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc
do vlastnictví České republiky a do práva hospodařit s majetkem státu Správě železniční
dopravní cesty, státní organizaci za kupní cenu ve výši 113 175,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 3.7.
31.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a užívání komunikace na části pozemku parc. č. 116/29 ostatní
plocha (dle GP díl „a“) a chodníku na části parc. č. 116/33 ostatní plocha (dle GP parc. č.
116/40 ostatní plocha), vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
32.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování sloupů trakčního vedení na částech pozemků
parc. č. 116/29 ostatní plocha (dle GP díl „a“) a parc. č. 116/33 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 116/40 ostatní plocha), vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
33.
nevyhovuje žádosti
společnosti VENDINGNET s.r.o. o nájem pozemku parc. č. st. 1575/4 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 178 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
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34.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1575/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, jiná st., v podílovém spoluvlastnictví
společností VENDINGNET s.r.o. a VEHRA.CZ s.r.o., společnosti VENDINGNET s.r.o. za
kupní cenu celkem ve výši 272 904,- Kč, v případě uplatnění předkupního práva předkupníka
společnosti VEHRA.CZ s.r.o. schválit prodej pozemku parc. č. st. 1575/4 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, jiná st., v
podílovém spoluvlastnictví kupujících do spoluvlastnictví společnosti VENDINGNET s.r.o. a
společnosti VEHRA.CZ s.r.o. za kupní cenu celkem ve výši 272 904,- Kč, a to ideální podíl o
velikosti 1/2 pozemku společnosti VENDINGNET s.r.o. za kupní cenu ve výši 136 452,- Kč a
ideální podíl o velikosti 1/2 pozemku společnosti VEHRA.CZ s.r.o. za kupní cenu ve výši 136
452,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
35.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda (dle GP parc. č. 700/58 orná půda) o výměře
207 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti Maestra Development s.r.o. za kupní
cenu ve výši 418 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
36.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování částí pozemků parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 66 m2, parc. č. 1678/230 orná
půda o výměře 53 m2 a parc. č. 1678/231 orná půda o výměře 123 m2 (dle GP parc. č.
1678/231 ostatní plocha o výměře 242 m2) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc včetně
dětského hřiště ze společného jmění manželů XXXXX do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
37.
svěřuje
dětské hřiště nacházející se na částech pozemků parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 66
m2, parc. č. 1678/230 orná půda o výměře 53 m2 a parc. č. 1678/231 orná půda o výměře
123 m2 (dle GP parc. č. 1678/231 ostatní plocha o výměře 242 m2) v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a odpadového hospodářství
MMOl dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
38.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-IMBDS/001857/2016/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX dle důvodové
zprávy bod č. 4.1.
39.
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJIM/INO/001103/2016/Hrb se společností Sochorova stavební s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 4.2.
40.
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/24/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Vision spol. s r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
41.
schvaluje
podání žaloby na nahrazení projevu vůle společnosti Centrum Wellnerova s.r.o. k uzavření
darovací smlouvy o převodu staveb vodovodního řadu „V1“ DN 200 v délce 133 m a
vodovodního řadu „V2“ DN 100 v délce 32,94 m, vše vybudované z tvárné litiny, blíže
specifikované v kolaudačním souhlasu č. j. SMOl/ŽP/55/4044/2011/Sko ze dne 15. 6. 2011
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dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
42.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností Centrum
Wellnerova s.r.o. na stavby vodovodního řadu „V1“ DN 200 v délce 133 m a vodovodního
řadu „V2“ DN 100 v délce 32,94 m, vše vybudované z tvárné litiny, blíže specifikované v
kolaudačním souhlasu č. j. SMOl/ŽP/55/4044/2011/Sko ze dne 15. 6. 2011 dle důvodové
zprávy bod č. 4.4.
43.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu č. OMAJ-IM/INO/000058/2017/Hrb
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem XXXXXdle důvodové zprávy bod č.
4.5.
44.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu č. OMAJ-IM/INO/002726/2018/Hrb
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č.
4.6.
45.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/2/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností JTH Holding a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.7.
46.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. OMAJ-IMBKS/000174/2017/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností JTH Holding a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
47.
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/7/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Technologický park a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
48.
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/8/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Technologický park a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
49.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN 250 na pozemcích
parc. č. 721 orná půda, parc. č. 715/1 a parc. č. 786/1, vše ostatní plocha v k. ú. Chomoutov,
obec Olomouc, se společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., za kupní cenu ve výši 1.210,Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
50.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019, bod programu č. 5, bod č. 2.1. důvodové zprávy ve věci
schválení darování památkově hodnotných předmětů vedených pod poř. č. 1 až 3 dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy do vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc – Hejčín se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
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51.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování památkově hodnotných předmětů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, do vlastnictví
Vlastivědného muzea v Olomouci se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
52.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 752 a parc. č. 753, vše ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č.
5.1.
53.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 752 a parc. č. 753, vše ostatní
plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
54.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 307/1
trvalý travní porost, parc. č. 307/2 trvalý travní porost, parc. č. 310 trvalý travní porost, parc.
č. 592/4 ostatní plocha, parc. č. 593/1 ostatní plocha a parc. č. 715/8 ostatní plocha, vše v k.
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a přípojky splaškové kanalizace na pozemcích
parc. č. 307/2 trvalý travní porost, parc. č. 310 trvalý travní porost, parc. č. 593/1 ostatní
plocha a parc. č. 715/8 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch pozemku parc. č. 313/4 orná půda v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
55.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 307/1 trvalý travní porost, parc. č. 307/2 trvalý travní porost,
parc. č. 310 trvalý travní porost, parc. č. 592/4 ostatní plocha, parc. č. 593/1 ostatní plocha a
parc. č. 715/8 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a přípojky
splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 307/2 trvalý travní porost, parc. č. 310 trvalý
travní porost, parc. č. 593/1 ostatní plocha a parc. č. 715/8 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 313/4 orná půda v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
56.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 370 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
57.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8 a parc. č. 1721/72, vše ostatní plocha v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.4.
58.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.5. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 148/3, parc. č. 599/1, parc. č. 600, parc. č. 601/1, parc. č. 602/1,
parc. č. 603, parc. č. 604/1 a parc. č. 606, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc
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ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
59.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 148/3, parc. č. 599/1, parc. č. 600, parc. č. 601/1, parc. č. 602/1, parc. č.
603, parc. č. 604/1, parc. č. 606 a parc. č. 635, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
60.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1729/7 a parc. č. 1856/3, vše zahrada a parc. č. 1958 ostatní plocha, vše
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.6.
61.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1729/7 a parc. č. 1856/3, vše
zahrada a parc. č. 1958 ostatní plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
62.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 369/71 ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
63.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 369/71 ostatní plocha v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.7.
64.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 608/34 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 185/4,
parc. č. 201/1, 238/5 a parc. č. 631/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
65.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 608/34 ostatní plocha v k. ú.
Neředín, obec Olomouc a parc. č. 185/4, parc. č. 201/1, 238/5 a parc. č. 631/1, vše ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.8.
66.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 306/17, parc. č. 311/14, parc. č. 1649/1, parc. č. 1721/1, parc. č. 1721/2,
parc. č. 1721/28, parc. č. 1721/29, parc. č. 1721/31, parc. č. 1721/71, parc. č. 1721/93, parc.
č. 1721/94, parc. č. 1963/1, parc. č. 1963/7, parc. č. 2004/1, parc. č. 2004/2, parc. č. 2004/6
a parc. č. 2004/7, vše ostatní plocha a parc. č. 1721/36 orná půda, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
67.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemku parc. č. 2004/3 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
68.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 2004/3 ostatní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.10.
69.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemku parc. č. 1918/18 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č.
5.11.
70.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemku parc. č. 1918/18 ostatní plocha v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
71.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 437/2, parc. č. 607/2, parc. č. 609/5, parc. č. 613/1, parc. č. 619/4, parc. č. 619/5,
parc. č. 619/6 a parc. č. 866, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
72.
revokuje
usnesení RMO ze dne 19. 6. 2018, bod programu č. 1., bod č. 6.5. důvodové zprávy ve věci
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 116/46, parc. č. 116/51, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
parc. č. 414/2 a parc. č. 624/4, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
73.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 116/46 a parc. č. 116/51, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
74.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 93/129, parc. č. 93/146, parc. č. 93/86, parc. č. 93/87, parc. č. 93/88 a parc. č. 93/78,
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO
Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
75.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
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parc. č. 559/3, parc. č. 559/4, parc. č. 561/6, parc. č. 580/1 a parc. č. 1062/2, vše ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. 121/2, parc. č. 121/3, parc. č. 121/5, parc.
č. 121/6, parc. č. 121/7, parc. č. 144/2, parc. č. 144/3, parc. č. 150/3, parc. č. 150/5, parc. č.
603 a parc. č. 604/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
76.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 559/3, parc. č. 559/4, parc. č. 561/6,
parc. č. 580/1 a parc. č. 1062/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc.
č. 121/2, parc. č. 121/3, parc. č. 121/5, parc. č. 121/6, parc. č. 121/7, parc. č. 144/2, parc. č.
144/3, parc. č. 150/3, parc. č. 150/5, parc. č. 603 a parc. č. 604/1, vše ostatní plocha v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.15.
77.
revokuje
usnesení RMO ze dne 11. 10. 2016, bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy ve
věci zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 274/2, parc. č. 278, parc. č. 290/10, parc. č.
290/64, parc. č. 292/1, parc. č. 292/2, parc. č. 292/5, parc. č. 292/7, parc. č. 300/10, parc. č.
303/3, parc. č. 355/3, parc. č. 361/8, parc. č 480/22, parc. č. 480/29, parc. č. 523/1, parc. č.
525/1, parc. č. 525/4, parc. č. 536, parc. č. 545, parc. č. 597/1, parc. č. 618/1, parc. č. 625/2,
parc. č. 633/2, parc. č. 792/1, parc. č. 800/9, parc. č. 800/41, parc. č. 800/47 a parc. č. 815,
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
78.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 274/2, parc. č. 278, parc. č. 280/2, parc. č. 290/10, parc. č. 290/51, parc. č. 290/59,
parc. č. 292/1, parc. č. 292/2, parc. č. 292/7, parc. č. 300/10, parc. č. 303/3, parc. č. 355/3,
parc. č. 361/8, parc. č. 480/29, parc. č. 523/1, parc. č. 525/1, parc. č. 525/4, parc. č. 536,
parc. č. 545, parc. č. 597/1, parc. č. 618/1, parc. č. 618/4, parc. č. 625/2, parc. č. 633/2, parc.
č. 792/1, parc. č. 800/9, parc. č. 800/41, parc. č. 800/47 a parc. č. 815, vše ostatní plocha v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 5.16.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných
vodovodů a kanalizací na rok 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2020
ve výši 157.800.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.1.
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4

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku
parc. č. 1915/29, ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce, ve vlastnictví Olomouckého kraje
s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, za nájemné stanovené součinem ceny za den dle
délky zásahu a počtem dnů trvání zásahu, kdy cena za protlak silnice III. třídy je 300,- Kč za
běžný metr. Budoucí služebnost bude spočívat v povinnosti povinného (Olomoucký kraj SSOK) strpět na předmětné části pozemku uložení kabelového vedení veřejného osvětlení a
v povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem
provádění údržby a veškerých oprav kabelového vedení SSZ a kamerového systému na
dobu neurčitou za jednorázovou náhradu, která bude na základě odborného posouzení
stanovena znaleckým posudkem (cena v místě a čase obvyklá). Minimálně však 1.000,- Kč +
DPH dle důvodové zprávy bod 1.1,
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích
parc. č. 971/1 o výměře 1295 m2, parc. č. 964/4 o výměře 1189 m2 a parc. č. 959/52 o
výměře 3615 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemcích parc. č.
94/145 o výměře 447 m2, parc. č. 124/46 o výměře 628 m2, parc. č. 94/146 o výměře 174
m2, parc. č. 94/96 o výměře 6636 m2, parc. č. 94/134 o výměře 17 m2, parc. č. 94/138 o
výměře 2764 m2, parc. č. 94/133 o výměře 750 m2, parc. č. 94/132 o výměře 2332 m2, parc.
č. 93/172 o výměře 1087 m2, parc. č. 94/135 o výměře 108 m2, vše ostatní plocha v k.ú.
Olomouc-Město, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření
Povodí Moravy s.p. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tj. ode dne účinnosti
smlouvy do majetkoprávního vypořádání tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru
nemovitostí, maximálně však na dobu pěti let, za nájemné stanovené dohodou smluvních
stran dle ceny obvyklé a to ve výši 1000,- Kč za kalendářní rok. Budoucí služebnost bude
spočívat v povinnosti povinného (Povodí Moravy, s.p.) strpět na předmětné části pozemku
stavbu (zřízení, umístění a provozování) a v povinnosti umožnit oprávněnému (SMOl) vstup
a vjezd techniky na předmětný pozemek za účelem provádění údržby, kontroly, oprav či
odstraňování stavby na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu zjištěnou dle cenových
předpisů a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku. Minimálně však 5.000,Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.2,
4.
doporučuje
ZMO schválit prodej kolejové vlečky pozemcích parc. č. 532/16 a parc. č. 532/4, vše ostatní
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc spolku Muzeum dopravní techniky o.s. za 1 Kč, za
podmínky, že spolek Muzeum dopravní techniky o.s. za 1 Kč odstraní kolejovou vlečku a
zajistí její odvoz z pozemků na vlastní náklady dle důvodové zprávy bod 2.1,
5.
doporučuje
ZMO schválit převod projektové dokumentace a postoupení práv a povinností stavebníka v
rámci investiční akce „Lesní cesta Huzovská I. etapa“ ze statutárního města Olomouc
(„převodce“) na Lesy města Olomouce, a.s. („nabyvatel“). Dle důvodové zprávy bod 2.2,

6.

doporučuje
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schválit převod projektové dokumentace a postoupení práv a povinností stavebníka v rámci
investiční akce „Lesní cesta U Hájenky I. etapa“ ze statutárního města Olomouc („převodce“)
na Lesy města Olomouce, a.s. („nabyvatel“) dle důvodové zprávy bod 2.3,
7.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 221/OI-NS/2004/Va ze dne 3. 8. 2004
spočívající v prodloužení doby nájmu o 5 let a k navýšení ročního nájemného o 500,- Kč za
každý rok, kdy v roce 2024 bude nájemné činit 8500,- Kč. Pronajímateli jsou manželé
XXXXX, manželé XXXXX, XXXXX a XXXXX dle důvodové zprávy bod 3.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.

5

Veřejná zakázka č. 19154 - Zřízení provozu "noční celočervená"
SSZ v Olomouci, v křižovatkách Přerovská x Hamerská a
Velkomoravská x Švýcarské nábřeží - zadání JŘbU

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: 4.

6

Veřejná zakázka 19164 - Dodávka elektro automobilu - přímé
zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k výše uvedené
veřejné zakázce,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli,
3.
pověřuje
Bc. Jana Večeře, tajemníka SMOl
k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše
uvedeného zadávacího řízení.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 4.1.
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7

Veřejná zakázka 19165 - Havarijní oprava střechy - přímé
zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s předloženou důvodovou zprávou,
2.
schvaluje
přímé zadání firmě SOPAT CZ, s.r.o. za cenu 671.114,40 Kč,
3.
ukládá
odboru investic ihned provést rozpočtovou změnu ve výši 672.000,- Kč na odbor školství na
opravu střechy MŠ Husitská.
T:
O:

11. 11. 2019
vedoucí odboru investic

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 4.2.

8

Rozpočtové změny roku 2019

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

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.

9

Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMO dle bodu 1.1. a 1.2. důvodové zprávy

3.

schvaluje
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vyřazení majetku z účetní evidence SMO dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMO dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMO dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMO dle bodu 5.1. až 5.5. důvodové zprávy
7.
schvaluje
vyřazení technického zhodnocení a souhlasí s jeho likvidací firmou Olterm aTD Olomouc dle
bodu 6. důvodové zprávy
8.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 7.1. a 7.2. důvodové zprávy
9.
schvaluje
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 8. důvodové zprávy
10.
promíjí
pohledávky předložené v bodě 9. důvodové zprávy
Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.

10

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc
XXXXX, Balbínova 3, Olomouc
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
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XXXXX, XXXXX, Černá cesta 17 Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory, bezbariérový byt:
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Příčná 6, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc – byt pro seniory
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 16, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
d) do 31.7.2020, do 31.8.2020, do 30.9.2020, do 31.12.2020, do 14.1.2021, do 31.1.2021, do
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14.2.2022 a 18.6.2022 s nájemci:
XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020
XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020
XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020
XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2020
XXXXX, XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 31.10.2021
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc – do 14.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc – do 31.10.2021
e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – BPS
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Horní náměstí 21, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Balbínova 9, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 13, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt – na 3 měsíce
XXXXX, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce, revokuje rozhodnutí RMO ze dne 30.9.2019 o
neprodloužení nájemní smlouvy
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d, e)
2. neprodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Rumunská 11, Olomouc
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dle důvodové zprávy bod 2 a, b)
3. výpověď z nájmu bytu:
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3)
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

11

Moravská filharmonie Olomouc - Koncepce rozvoje organizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou Koncepci rozvoje příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc
2.
ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Markétě Záleské, průběžně překládat RMO zprávu o naplňování
koncepce Moravské filharmonie Olomouc
T:
O:

pololetně
ředitel Moravské filharmonie Olomouc, Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně
primátora

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 8.

12

Tramvajová trať 8. května – dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o
financování projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
znění dodatku č.1 k Rámcové smlouvě o financování projektu „Tramvajová trať 8. května“
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 9.

13

Šantova - rekonstrukce kanalizace a komunikace - dohoda o
narovnání a poskytnutí nevratného finančního příspěvku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu,
2.
doporučuje
ZMO schválit uzavření dohody o narovnání a poskytnutí nevratného finančního příspěvku
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společností Sochorova stavební s.r.o., IČ 03978125 statutárnímu městu Olomouc, za účelem
vybudování stavby „Šantova – rekonstrukce kanalizace a komunikace“, dle důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10.

14

L10 – lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navýšením nákladů na zpracování projektové dokumentace původnímu zhotoviteli
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Regulační plán RP-23 Sídliště Norská - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Regulační plán RP-23 Sídliště Norská
3.
ukládá
předložit návrh na vydání Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská na nejbližším zasedání
ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.
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Změna č. VI Územního plánu Olomouc - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Změnu č. VI Územního plánu Olomouc
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3.
ukládá
předložit návrh na vydání Změny č. VI 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: 13.
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Změna č. VII Územního plánu Olomouc - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Změnu č. VII Územního plánu Olomouc
3.
ukládá
předložit návrh na vydání Změny č. VII 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: 14.
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Změna č. VIII Územního plánu Olomouc - vydání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Změnu č. VIII Územního plánu Olomouc
3.
ukládá
předložit návrh na vydání Změny č. VIII 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: 15.
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Soubor změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat Soubor změn č. IX Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc.
3.
ukládá
předložit návrh na vydání Souboru změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Požadavky SVJ Šantova 2, Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
navržený postup dle závěru důvodové zprávy
3.
ukládá
ODUR postupovat dle závěru důvodové zprávy
T:
O:

dle důvodové zprávy
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

4.
ukládá
ODUR informovat SVJ Šantova 2 o RMO schváleném postupu
T:
O:

11. 11. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 17.
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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
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Petice - ul. V Hlinkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T:
O:

11. 11. 2019
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

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

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 20.

24

Generel cyklistické dopravy na území města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 22.

25

Investiční záměr pobočka knihovny Trnkova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
pro další postup variantu C dle investičního záměru
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3.
ukládá
odboru strategie a řízení útvaru hlavního architekta ve spolupráci s odborem investic
zpracovat návrh soutěžních podmínek architektonické soutěže
T:
O:

17. 12. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 23.

26

Plán rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
pořízení Plánu rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení zahájit přípravu zadání pro výběr zhotovitele
T:
O:

únor 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 24.

27

Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 25.

28

Hřbitovy města Olomouce - nepřijetí nabídky hrobových
zařízení a udělení souhlasu s prodejem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nepřijímá
nabídku příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce týkající se hrobových zařízení
3.
souhlasí
s převodem majetku do vlastnictví jiné osoby dle důvodové zprávy
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4.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

11. 11. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

29

Aktualizace harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2019
a vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 58
(Odpady IV)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizovaný harmonogram výzev Strategie ITI OA na rok 2019 (dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy)
3.
schvaluje
vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 58 (Odpady IV) (dle přílohy č. 2
důvodové zprávy)
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

30

Stanovisko statutárního města Olomouc k rozšíření kapacity
soukromé základní školy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
vydává
záporné stanovisko ke zvýšení kapacity soukromé základní školy dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
O:

11. 11. 2019
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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31

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 - změna
zástupce zřizovatele ve školské radě

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
jmenuje
zástupce zřizovatele do Školské rady při Fakultní základní škole Olomouc, Tererovo nám. 1
dle důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat o přijatém usnesení předsedu Školské rady
T:
O:

11. 11. 2019
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 29.

32

Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy
Olomouc, Svatoplukova 11

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s Dodatkem č. 2 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11,
příspěvková organizace, dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Dodatek č. 2 zřizovací listiny na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 2 zřizovací listiny dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 30.

33

Souhlas se zapojením SMOl do projektového záměru UP v
Olomouci

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

11. 11. 2019
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora

4.
pověřuje
vedoucí odboru školství Magistrátu města Olomouce jako osobu odpovědnou za praktickou
stránku aplikační garance dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 31.

34

Návrh dodatku č. 3 VP 7/2017 o zajištění bezpečnosti informací
v informačním systému SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 3 VP 7/2017 o zajištění bezpečnosti informací v informačním systému SMOl podle návrhu předloženého v příloze č. 1 důvodové zprávy
Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32.

35

Slevy na časovém jízdném pro členy zásahových jednotek
dobrovolných hasičů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně Přílohy č. 1
2.
schvaluje
časové jízdenky MHD dle upravené důvodové zprávy
3.
svěřuje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, část své působnosti odboru ochrany Magistrátu města Olomouce v záležitostech
dle upravené důvodové zprávy
4.
pověřuje
věcně příslušného náměstka primátora podepisováním smluv a dodatků dle upravené
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důvodové zprávy
5.
ukládá
zapojit finanční prostředky do návrhu provozního rozpočtu odboru ochrany na rok 2020 dle
upravené důvodové zprávy
T:
O:

11. 11. 2019
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

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

36

Dotace v sociální oblasti - vyhlášení programů na rok 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyhlášení Programů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových
stránkách města ve stanoveném časovém harmonogramu, dle důvodové zprávy
T:
O:

11. 11. 2019
vedoucí odboru sociálních věcí

Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 34.

37

Rodinná politika - dodatek ke smlouvě o výpůjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrh dodatku ke smlouvě o výpůjčce, dle důvodové zprávy
3.
ukládá
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce přebalovacího pultu a podložky, dle důvodové zprávy
T:
O:

11. 11. 2019
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 35.

38

Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby noclehárna

Rada města Olomouce po projednání:
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1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí účelově určené dotace Olomouckého kraje na zajištění sociálních služeb, dle
důvodové zprávy
3.
souhlasí
s uzavřením příslušné smlouvy, dle důvodové zprávy
4.
ukládá
uzavřít dodatek smlouvy o navýšení účelové dotace s Olomouckým krajem, dle důvodové
zprávy
T:
O:

11. 11. 2019
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 36.

39

OZV o regulaci provozní doby hostinských provozoven

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

zasedání ZMO
Městská policie Olomouc

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 37.

40

OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016, o zákazu
konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných
prostranstvích SMOl, ve znění OZV č. 4/2019

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

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

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 38.

41

"Audit hospodaření v roce 2018" u Městské policie Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření uvedená v části IV., bodu B. předložené Zprávy č.
20/2019 o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 3.9.2019
T:
O:

leden 2020
ředitel Městské policie Olomouc

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

42

Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 40.

43

Zahraniční služební cesty

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na zahraničních služebních cestách dle důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 41.
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44

SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou
hromadu společnosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s.
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín
3.
ukládá
předložit radou doporučené návrhy na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. na nejbližší jednání ZMO
T:
O:

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

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 43.

45

Termíny konání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
termíny konání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2020 dle důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 44.

46

Stanovení termínu a návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva
města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 7. zasedání ZMO: pondělí 4. 11. 2019 od 9:00 hodin
- místo konání 7. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova
10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 7. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
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Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 45.

47

Zimní stadion - zveřejnění informace o záměru pronajmout
soubor nemovitých a movitých věcí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje zveřejnění 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 Olomoucmládež, z.s., a to souboru tvořeného věcmi dle důvodové zprávy
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 47.

48

Různé-realitní služby

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
předložit návrh k vyjádření na nejbližší jednání majetkoprávní komise
T:
O:

11. 11. 2019
Večeř Jan, Bc., tajemník

Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 48.

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

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