USNESENÍ
z 32. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 11. 2019
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 11. 11. 2019
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle 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 pronajmout části pozemku parc. č. 1152 ostatní plocha o celkové výměře 7,5 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 115 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc panu XXXXXdle důvodové zprávy bod č. 1.3.
3.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 353 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 39/2 ostatní plocha o výměře 16 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a to jednotky č. 514/6, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, který je součástí

pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc v majetku
statutárního města Olomouce, s tím, že doba nájmu bude z důvodu prodeje jednotky panu
XXXXX prodloužena o půl roku dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 240 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
7.
schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 741/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 741/3 ostatní
plocha) o výměře 68 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.2.
8.
schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 121/3 o výměře 125 m2, parc. č. 608/7
o výměře 1 m2 a parc. č. 608/8 o výměře 59 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec
Olomouc. Výměra částí pozemků bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy
bod č. 2.3.
9.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019, bod programu č. 3, bod č. 2.8. důvodové zprávy ve věci
schválení prodeje pozemku parc. č. 887/256 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 41 038,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 2.4.
10.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 887/256 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
11.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce ze dne 15. 1. 2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřenou
se společností JITRO Olomouc, o.p.s., jejímž předmětem je pozemek parc. č. st. 606
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496,
tech. vyb. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k prodloužení doby výpůjčky z doby
určité, do 31. 12. 2019 na dobu určitou, do 31. 12. 2020 a ke změně náležitosti smlouvy
týkají se závazku doložení čestného prohlášení dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
12.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-SMV/BKS/000108/2018/Val
ze dne 30. 1. 2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřenou se společností JITRO Olomouc, o.p.s.,
jejímž předmětem je pozemek parc. č. st. 606 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce,
obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 496, tech. vyb. Změnou smlouvy o budoucí
kupní smlouvě by mělo dojít k prodloužení termínu pro uzavření řádné kupní smlouvy
do 31. 12. 2020 a ke změně náležitostí smlouvy týkajících se závazku doložení čestného
prohlášení dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
13.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-SMV/NAJ/003042/2016/Plh ze dne 16. 12. 2016
uzavřenou se státní příspěvkovou organizací Národním památkovým ústavem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Změnou

2

smlouvy by mělo dojít k prodloužení doby nájmu z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2021, ke zvýšení
nájemného a uplatnění sazby DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
14.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/ PACH/002530/2016/Val ze dne 13. 9. 2016
ve znění dodatků č. 1 až č. 2 uzavřenou s družstvem Zemědělské družstvo Hněvotín, jejímž
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Neředín a k. ú. Topolany u Olomouce, vše obec
Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí pozemku parc. č. 417 orná
půda o výměře 662 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc z předmětu pachtovní
smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
15.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002346/2016/Plh ze dne 14. 9. 2016,
ve znění dodatků č. 1 až č. 2 uzavřenou se společností AGRA Chválkovice, spol. s r.o.,
jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. Droždín, k. ú. Hodolany, k. ú. Chválkovice, k. ú.
Pavlovičky a k. ú. Černovír, vše obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k
vyjmutí pozemku parc. č. 228/25 orná půda o výměře 283 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc z předmětu pachtovní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
16.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 335/6 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
17.
schvaluje
výběr nájemce prostoru – garážového stání č. 7 o výměře 19,20 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 panem
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. 2.10.
18.
nevyhovuje žádosti
společnosti Life in Town s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře
1 m2, části pozemku parc. č. 79/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku parc.
č. 124/10 ostatní plocha o výměře 1 m2, částí pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha
o celkové výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a části pozemku parc.
č. 792/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.2.
19.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o nájem částí pozemků parc. č. 861 o výměře 1 m2 a parc. č. 452/14 o výměře
2 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
20.
nevyhovuje žádosti
paní XXXXX o nájem části pozemku parc. č. 835/2 ostatní plocha o výměře 15 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
21.
schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-SMV/VYP/001508/2016/Mlc ze dne 8. 9. 2016,
uzavřené se státním podnikem Povodí Moravy, s.p., jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku parc. č. 1736/1 orná půda o výměře 21750 m2 a části pozemku parc. č. 1736/90
orná půda o výměře 252 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spočívající
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ve změně účelu výpůjčky z uložení přebytečné zeminy z jednotlivých etap protipovodňových
opatření na ochranu města Olomouce před povodněmi a souvisejících staveb, na uložení
přebytečné zeminy z jednotlivých etap protipovodňových opatření na ochranu města
Olomouce před povodněmi a souvisejících staveb, uložení dalšího materiálu (např.
kamenivo) pro využití na stavbě protipovodňových opatření a drcení betonu z demolovaných
konstrukcí z jednotlivých etap protipovodňových opatření na ochranu města Olomouce
před povodněmi a souvisejících staveb pro další využití na stavbě protipovodňových opatření
a v prodloužení doby výpůjčky do 31. 12. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
22.
nevyhovuje žádosti
státního podniku Povodí Moravy, s.p., o změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJSMV/VYP/001508/2016/Mlc ze dne 8. 9. 2016, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku
parc. č. 1736/1 orná půda o výměře 21750 m2 a části pozemku parc. č. 1736/90 orná půda
o výměře 252 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spočívající v prodloužení
doby výpůjčky do 31. 12. 2031 dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
23.
schvaluje
výběr pachtýře části pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha o výměře 220 m2 a pozemku
parc. č. 136/38 orná půda o výměře 218 m2, oba v k. ú. Neředín, obec Olomouc mezi
manžely XXXXXa manžely XXXXX formou obálkové metody s následnou aukcí na výši
pachtovného, kdy minimální výše pachtovného činí 5,- Kč/m2/rok a minimální výše příhozu
činí 1,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
24.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. 933 trvalý travní porost o výměře 151 m2 v k. ú. Lošov, obec
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
25.
schvaluje
pacht pozemku parc. č. 159/3 zahrada o výměře 114 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc
manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
26.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 500/7 orná půda o výměře 1 m2 v k. ú. Bystrovany, obec
Bystrovany společnosti WEBA Olomouc, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
27.
schvaluje
pacht části pozemků parc. č. 126/2 ostatní plocha o výměře 125 m2 a parc. č. 12/1 ostatní
plocha o výměře 25 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové
zprávy bod č. 3.10.
28.
schvaluje
podání žaloby na zaplacení dlužné částky 678.303,- Kč proti společnosti PAVLÍK group,
s.r.o., za užívání prostor sloužících podnikání o celkové výměře 208,00 m2 (dříve 209,00
m2) v 1. PP a 1. NP budovy č.p. 322, bydlení, Horní náměstí č.o. 11, která je součástí
pozemku parc. č. st. 270, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
29.
schvaluje
provedení stavebních úprav části pozemku parc.č. 1076 ostatní plocha o výměře 80,55 m2
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnostmi ELPIS OLOMOUC, spol. s r.o., a RLCORPUS s.r.o., za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
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30.
schvaluje
poskytnutí jednorázové slevy z nájemného ve výši 43.173,- Kč nájemci Pavel Dobrovský –
BETA s.r.o., za prostory sloužící podnikání o výměře 197,25 m2 v 1. NP budovy č.p. 367,
objekt občanské vybavenosti, na adrese Horní náměstí č.o. 5, která je součástí pozemku
parc.č.st. 326 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
31.
schvaluje
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. st. 862 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 237 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za období od 23. 2.
2005 do 30. 9. 2007 ve výši 37 011,- Kč ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
32.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. st. 862 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví České Republiky s příslušností hospodařit
s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 602 310,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.1.
33.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem společnosti PATRIOT reality, spol. s r. o. a společnosti TD metal s.r.o. o prodej
budovy č. p. 521 tech. vyb, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, která se nachází
na pozemku parc. č. st. 862 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
34.
doporučuje zastupitelstvu města
trvat na usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019 ve věci nevyhovění žádosti pana XXXXXo prodej
části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek o výměře 1 800 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
35.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 726/8 orná půda o výměře 99 m2 v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
36.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX o snížení kupní ceny o náklady na stavbu opěrné zídky ve výši
200 000,- Kč u prodeje pozemků parc. č. 907/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 907/25 ostatní
plocha) o výměře 13 m2, parc. č. 907/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 907/24 ostatní
plocha) o výměře 186 m2 a parc. č. 800/43 ostatní plocha (dle GP parc. č. 800/48 ostatní
plocha) o výměře 29 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 4.4.
37.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemků parc. č. 907/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 907/25 ostatní plocha)
o výměře 13 m2, parc. č. 907/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 907/24 ostatní plocha)
o výměře 186 m2 a parc. č. 800/43 ostatní plocha (dle GP parc. č. 800/48 ostatní plocha)
o výměře 29 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši
790 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
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38.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu DN 100 na pozemcích parc. č. 1033 ostatní
plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a parc. č. 312/3 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc, s manžely XXXXX, jako dárci, dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
39.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu č. OMAJ-IM/INO/001751/2018/Hrb
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX dle důvodové zprávy bod
č. 5.2.
40.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/8/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a XXXXX
jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
41.
schvaluje
změnu náležitosti budoucí kupní smlouvy na stavby komunikace včetně parkovacích stání a
dešťové kanalizace, chodníků, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení se společnostmi
Zlaté terasy s.r.o. a NOVÁ SLADOVNA, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
42.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně odvodnění,
parkovacího stání a zpevněných ploch, veřejného osvětlení, vodovodu DN 80 a tlakové
splaškové kanalizace DN 50 na pozemcích parc. č. 767/22, parc. č. 767/26, vše zahrada,
parc. č. 776/5 orná půda a parc. č. 767/9 a parc. č. 1154, vše ostatní plocha, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc, se společností Nemovitosti & Obchod s.r.o. jako budoucím
prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
43.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 80 a tlakové splaškové kanalizace DN 50 se společností Nemovitosti &
Obchod s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
44.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace včetně parkovacích stání a dešťové
kanalizace, chodníku, veřejného osvětlení, vodovodu DN 100 a kanalizace DN 250
na pozemcích parc. č. 809/40, parc. č. 424/2 a parc. č. 614/28, vše ostatní plocha v k. ú.
Nový Ulice, obec Olomouc, se společností HOPR GROUP, a. s. za kupní cenu ve výši
2.541,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
45.
svěřuje
zeleň nacházející se na části pozemku parc. č. 809/40 ostatní plocha (dle GP parc. č. 809/85
o výměře 1 480 m2) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně
a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
46.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi části pozemku parc. č. 809/40 ostatní plocha (dle GP parc. č. 809/85 o výměře 1 480
m2) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti HOPR GROUP, a.s.
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 5.8.
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47.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování splaškové kanalizace a umístění a provozování
veřejného osvětlení vč. 3 ks stožárů na pozemku parc. č. 809/40 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti HOPR GROUP, a.s. ve prospěch statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
48.
schvaluje
zřízení služebnosti opory stavby vodovodu na energetické mostní konstrukci ve vlastnictví
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. umístěné na podpěrách silničního mostu ev.č. 35-146
ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR,
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
49.
schvaluje
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OMAJ-PR/BVB/002001/2015/Sul
uzavřené dne 9. 10. 2015 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 9. 10. 2017 a ve znění
dodatku č. 2 uzavřeného dne 27. 3. 2019, s XXXXX, spočívající v prodloužení termínu pro
předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu služebnosti a kopie zápisu o předání
stavby z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2022 a k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy
o zřízení služebnosti z 30. 4. 2020 na 30. 4. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
50.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha a pozemcích parc. č. st. 431, parc. č. st. 433, parc.
č. st. 434, parc. č. st. 435, parc. č. st. 436, parc. č. st. 438 a parc. č. st. 440, vše zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 346/3, parc. č. 453/5, parc. č. 432/12, vše
ostatní plocha a pozemcích parc. č. st. 431, parc. č. st. 433, parc. č. st. 434, parc. č. st. 435,
vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
51.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha a pozemcích
parc. č. st. 431, parc. č. st. 433, parc. č. st. 434, parc. č. st. 435, parc. č. st. 436, parc. č. st.
438 a parc. č. st. 440, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 346/3,
parc. č. 453/5, parc. č. 432/12, vše ostatní plocha a pozemcích parc. č. st. 431, parc. č. st.
433, parc. č. st. 434, parc. č. st. 435, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.2.
52.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.10. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě a umístění a provozování zařízení - rozvaděče podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 391 ostatní plocha
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
53.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018, 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 podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a umístění a
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provozování zařízení - rozvaděče podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemku parc. č. 391 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.3.
54.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
pozemku parc. č. 391 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
55.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 509/2 a parc. č. 514/6, vše ostatní
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a umístění a provozování zařízení - 2
ks rozvaděčů podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku
parc. č. 514/6 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, vše
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.4.
56.
revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích
parc. č. 509/2 a parc. č. 514/6, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc a umístění a provozování zařízení - 2 ks rozvaděčů podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 514/6 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
57.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení
na pozemku parc. č. 514/6 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.4.
58.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 417/4 zahrada a parc. č. 628/2 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
59.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 79/24 a parc. č. 545/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 485/1,
parc. č. 485/3, parc. č. 490/1, parc. č. 490/6, parc. č. 509 a parc. č. 621/1, vše ostatní plocha
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 6.6.
60.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 79/24 a parc. č. 545/2, vše ostatní plocha
v k. ú. Neředín, obec Olomouc a parc. č. 485/1, parc. č. 485/3, parc. č. 490/1, parc. č. 490/6,
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parc. č. 509 a parc. č. 621/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Přístřešky MHD na autobusových a tramvajových zastávkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat společnost euroAWK s.r.o., aby odstranila z pozemků
ve vlastnictví SMOl přístřešky MHD na autobusových a tramvajových zastávkách,
samostatně stojící osvětlené City-Light vitríny a velkoplošné reklamní panely, vše
ve vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o., do jednoho měsíce po ukončení platnosti Smlouvy
o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy v Olomouci ze dne
1. 3. 2000 ve znění dodatků č. 1 – 6, tj. do dne 29. 3. 2020, a dále vyzvat společnost
euroAWK s.r.o. k předložení harmonogramu odstraňování přístřešků MHD na autobusových
a tramvajových zastávkách a reklamních zařízení v daném období.
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru majetkoprávního

3.
ukládá
odboru strategie a řízení ve spolupráci s odborem investic a odborem dopravy a územního
rozvoje zpracovat návrh postupu přípravy a realizace nových přístřešků MHD
na autobusových a tramvajových zastávkách včetně elektrických přípojek minimálně
ve stejném rozsahu jako má nyní společnost euroAWK s.r.o.
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru investic, vedoucí odboru
dopravy a územního rozvoje

Předložil:

Mgr. Miloslav Tichý, člen rady města
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka 19170 – Provozování veřejných toalet – 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
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3.
pověřuje
společnost Správa nemovitostí Olomouc, a.s., zastoupenou statutárním orgánem, k podpisu
smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem v rámci výše uvedeného
zadávacího řízení.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 19163 – Záchranný archeologický výzkum
Tramvajová trať 8. května – 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
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora k podpisu smlouvy, případně dodatků
ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.1.

6

VZ č. 17112 - ZŠ Mozartova – hřiště - přihlášení pohledávky do
insolvenčního řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
ukládá
odboru investic zajistit prostřednictvím AK Ritter & Šťastný přihlášení pohledávek,
vyplývajících ze sankčních ujednání smlouvy o dílo č. OI-IP/SOD/003281/2017/Rot ze dne
26. 3. 2018, vůči společností RED BERRY, SE, do insolvenčního řízení.
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru investic

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.2.

7

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
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2.
schvaluje
záměr směny pozemku parc. č. 380/13 orná půda v k.ú. Topolany u Olomouce, obec
Olomouc o výměře 3.870 m2 a části pozemku parc. č. 420/7 orná půda v k.ú. Neředín, obec
Olomouc, o výměře 1.045 m2 ve vlastnictví pana XXXXX za část pozemku parc. č. 690/5
orná půda v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, o výměře 13.751 m2 ve vlastnictví statutárního
města Olomouce, bez vzájemného cenového doplatku.
3.
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
na pozemcích parc. č. 460/86, 460/85, 460/18 vše ostatní plocha v k.ú. Povel, obec
Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR
ve prospěch statutárního města Olomouce v rozsahu dle situačního schématu, spočívající
v uložení kabelů světelného signalizačního zařízení a kamerového systému, za finanční
náhradu za zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu s cenovými předpisy, tj. zák.
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a s dle „Směrnice GŘ č. 10/2017 Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace staveb
pozemních komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich přejímání – Výkon správy
majetku na dálnicích a silnicích I. třídy“ po kolaudaci stavby a jejím geodetickém zaměřením.
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
na pozemcích parc. č. 460/86, 460/85, 460/18 vše ostatní plocha v k.ú. Povel, obec
Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR
ve prospěch statutárního města Olomouce v rozsahu dle situačního schématu, spočívající
v uložení kabelů světelného signalizačního zařízení a kamerového systému, za finanční
náhradu za zřízení věcného břemene-služebnosti v souladu s cenovými předpisy, tj. zák.
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a s dle „Směrnice GŘ č. 10/2017 Zásahy cizích investorů do staveb dálnic a silnic I. třídy, příprava a realizace staveb
pozemních komunikací cizími stavebníky nebo investory a jejich přejímání – Výkon správy
majetku na dálnicích a silnicích I. třídy“ po kolaudaci stavby a jejím geodetickém zaměřením.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) U letiště 2, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 3+1 s XXXXX, XXXXXdle důvodové zprávy
bod 1b)
c) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1d)
e) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s XXXXX, XXXXX dle důvodové zprávy bod
1e)
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f) Polská 57, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 4+1 s XXXXX, XXXXX dle důvodové zprávy bod
1f)
g) Topolová 6, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1g)
2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
XXXXX, U letiště 2, Olomouc a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 2.9.2019 o výpovědi
z nájmu
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc a revokuje rozhodnutí RMO ze dne 21.10.2019
o neprodloužení nájemní smlouvy
dle důvodové zprávy bod 2, 3)
3. výpověď z nájmu bytu:
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

9

Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dotační program v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
3.
ukládá
zveřejnit dotační program na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových
stránkách města
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.

10

Darovací smlouva - výsadba stromů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
předloženou darovací smlouvu
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3.
pověřuje
náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka podpisem darovací smlouvy
Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.

11

Petice - Sienkiewiczova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi odpovědět žadatelům dle přílohy č.2 důvodové
zprávy
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství

Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.

12

BD Holečkova 9, Olomouc - snížení energetické náročnosti
budovy - konečné vyúčtování

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zajistit plnění povinností dle bodu 4. důvodové zprávy
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí ekonomického odboru, ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.,
vedoucí odboru dotačních projektů

3.
ukládá
zrušit zvláštní účet č. 7830402/0800
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

13

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 12.

14

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: 13.

15

Karty typu D

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 14.

16

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Na Vozovce dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Blanická dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Resslova dle bodu 4. důvodové zprávy
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6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Wanklova dle bodu 5. důvodové zprávy
7.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Za Vodojemem dle bodu 6. důvodové
zprávy
8.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Žerotínovo nám. dle bodu 7. důvodové
zprávy
9.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Rooseveltova dle bodu 8. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 15.

17

Petice - Krizová situace v Olomouci - Droždíně

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

25. 11. 2019
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Změny jízdních řádů MHD od 15. 12. 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny jízdních řádů od 15. 12. 2019 dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit dodatek ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Vyhlášení dotačních programů odboru školství a oddělení
vnějších vztahů na rok 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2020 dle příloh důvodové zprávy
3.
schvaluje
vyhlášení dotačního programu oddělení vnějších vztahů na rok 2020 dle přílohy důvodové
zprávy
4.
ukládá
zveřejnit vyhlášení programů na úřední desce a na webových stránkách města Olomouce
dle důvodové zprávy
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru školství, vedoucí oddělení vnějších vztahů

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 18.

20

Dodatek zřizovací listiny Základní školy Olomouc, Zeyreova 28
- příspěvková organizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem Dodatku č.1 zřizovací listiny Základní školy Olomouc, Zeyerova 28 dle přílohy
důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit Dodatek č. 1 zřizovací listiny na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora

4.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Olomouc, Zeyerova 28 dle přílohy
důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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Les Království - návrh revitalizace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s předloženým záměrem revitalizace
3.
ukládá
v případě schválení částky v rozpočtu 2020 zpracovat další stupeň projektové dokumentace
T:
O:

29. 6. 2020
vedoucí odboru životního prostředí, ředitel Lesů města Olomouce, a.s.

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 21.
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ÚSES - schválení záměru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s předloženým záměrem pořízení ÚSES
3.
ukládá
pokračovat v přípravě a předložit výběrové řízení na zpracovatele
T:
O:

29. 6. 2020
vedoucí odboru životního prostředí

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

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
způsob přecenění finančního majetku ekvivalencí
3.
pověřuje
náměstka Ing. Otakara Bačáka k podpisu pokynu ekonomickému odboru k přecenění
finančního majetku na základě předložených podkladů
Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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24

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: 24.

25

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 - 3. čtení

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
přijetí nového úvěru dle varianty B sazba 3M PRIBOR
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 dle upravené přílohy č. 1, část A, B a C
b) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2020 se splatností 1 rok u
Komerční banky, a. s.
c) závazné ukazatele roku 2020 dle důvodové zprávy
d) přenesení pravomoci Zastupitelstva města Olomouce na Radu města Olomouce
schvalovat rozpočtové změny roku 2020 ve smyslu závazných ukazatelů
Předložil:

Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 25.

26

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2023

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh, týkající se střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 2023
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2.
souhlasí
se střednědobým výhledem rozpočtu na r. 2021 - 2023
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2023
T:

nejbližší zasedání ZMO

Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 26.

27

Přechod (resp. podchod) pro pěší Václavkova – Na Trati náhrada zrušené lávky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem dle bodu 4) důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 27.

28

Aktualizace studie přeložky silnice Chválkovice – Samotíšky –
I. Fáze

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
k dalšímu dopracování aktualizace studie postupovat dle závěru důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení dopracovat aktualizaci studie ve II. fázi dle závěru důvodové zprávy
T:
O:

13. 1. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 29.

29

Problematika sdílených kol na území města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s návrhem smlouvy o dílo s firmou Rekola Bikesharing s.r.o.
3.
souhlasí
s rozpočtovou změnou vyplývající z důvodové zprávy
4.
ukládá
odboru investic neprodleně provést rozpočtovou zněnu dle důvodové zprávy
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru investic

Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

30

Analýza jednotkových cen v rozsahu dodatku č. 2 ke smlouvě s
TSMO, a.s. k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve
městě Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
příslušným odborům (garantům veřejně prospěšných služeb) v součinnosti s odborem
strategie a řízení průběžně sledovat vývoj jednotkových cen činností městských společností
na trhu i u městských společností jiných měst a rovněž i ve vztahu k cenám Ceníkové
soustavy ÚRS
T:
O:

trvale
vedoucí odborů

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 31.

31

Controlling městských firem a příprava koncernového řízení u
městských akciových společností, kde je město jediným
akcionářem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru strategie a řízení informovat zastupitelstvo města o průběhu prací na vytvoření
koncernové struktury u městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc
jediným akcionářem
T:
O:

17. 12. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení
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Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Bod programu: 32.

32

Zavedení místní Agendy 21

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vznik Pracovní skupiny pro MA21
3.
bere na vědomí
upravený návrh složení Pracovní skupiny pro MA21
4.
ukládá
odboru strategického rozvoje oslovit navrhované členy Pracovní skupiny pro MA21
a vykomunikovat s nimi členství v ní
T:
O:

27. 1. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

5.
bere na vědomí
předběžný časový plán realizace MA21 na období prosinec 2019 – listopad 2020
6.
doporučuje zastupitelstvu města
ustanovit jako odpovědného politika pro MA21 Mgr. Miroslava Žbánka, MPA
7.
doporučuje zastupitelstvu města
ustanovit jako koordinátora MA21 Mgr. Kateřinu Přidalovou
8.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit Deklaraci k MA21
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 34.

33

Aktualizace zřizovací listiny JPO II Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
aktualizovanou Zřizovací listinu JPO II Olomouc dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
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3.
ukládá
projednat aktualizaci Zřizovací listiny JPO II na ZMO
T:
O:

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

4.
doporučuje
zastupitelstvu města schválit aktualizovanou Zřizovací listinu JPO II
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 35.

34

Programová dotace Ochrana obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
programovou dotaci v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit dotační program na úřední desce a webových stránkách města
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru ochrany

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 36.

35

Žádost o finanční dar na vybavení jednotky HZS Olomouckého
kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
odboru investic ihned provést rozpočtovou změnu ve výši 360.000,00 Kč na odbor ochrany
dle důvodové zprávy
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru investic

3.
ukládá
předložit ZMO ke schválení darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru dle Přílohy č. 2
důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
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4.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit znění a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému
záchrannému sboru Olomouckého kraje dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 37.

36

Vyhlášení dotačních programů odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dotační programy odboru cestovního ruchu, kultury a sportu dle příloh důvodové zprávy
3.
ukládá
zveřejnit dotační programy na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových
stránkách města
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 38.

37

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
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
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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:

17. 12. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 39.

38

Veletrhy cestovního ruchu na rok 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na veletrzích a prezentacích CR v roce 2020 dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 40.

39

Plavecký stadion-Dodatek č. 25

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 25 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu,
č. JS 01/2000 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
věcně příslušnému náměstkovi podepsat dodatek č. 25 s akciovou společností Olterm & TD
Olomouc
T:
O:

25. 11. 2019
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 41.
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40

Dotace z Ministerstva kultury - sloup Nejsvětější Trojice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
podání žádosti
3.
ukládá
vypracování a předložení žádosti na Ministerstvo kultury
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 42.

41

Žádost SK UP Olomouc - využití plaveckého stadionu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s prodloužením smlouvy o bezplatném užívání PSO dle důvodové zprávy
3.
ukládá
podepsat dodatek č. 6 ke smlouvě o bezplatném užívání PSO dle přílohy č. 3 důvodové
zprávy
T:
O:

25. 11. 2019
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

4.
ukládá
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu informovat o usnesení RMO vedení
společnosti Olterm & TD, .a.s (správce PSO)
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 43.

42

Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na
veřejných prostranstvích – prodej vánočního punče

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
vydává
usnesení dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, s odůvodněním dle důvodové zprávy
3.
ukládá
ihned informovat o rozhodnutí žadatelku
T:
O:

25. 11. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 44.

43

Bytové záležitosti BPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, s paní XXXXX, s paní XXXXX, dle předložené
důvodové zprávy
3.
schvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení paní XXXXX,
dle předložené důvodové zprávy
4.
neschvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení manželům XXXXX,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 45.
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Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
odvolává
členy komisí dle důvodové zprávy
3.
jmenuje
členy komisí dle důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 46.
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45

Pravidla pronajímání městského majetku (mimo školská
zařízení)

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

25. 11. 2019
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 47.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 7 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dodatek č. 7 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 11. 2019
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 48.
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Různé - Informace o výkonu rozhodnutí stavebního úřadu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat stavební úřad o schválené důvodové zprávě a usnesení RMO
T:
O:

25. 11. 2019
Večeř Jan, Bc., tajemník

Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 49.
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48

Černá cesta - vypořádání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
postup dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 50.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor města Olomouce

JUDr. Martin Major, MBA
1. náměstek primátora
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