ZÁPIS
z 33. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 11. 2019
- zveřejněna je upravená verze Zápisu 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 Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
Přítomni (bez titulů)
primátor

neuvolnění členové rady města
omluveni

Žbánek (nepřítomen od 10:05 - 13:30 hod., a pak
od 15:30 hod. do konce)
Pelikán, Záleská, Bačák (přítomen do 13:50 hod.),
Major, Konečný (nepřítomen od 11:05 - 12:15
hod.)
Tichý, Šnevajs, Feranec, Holpuch
Kolářová

tajemník MMOl
vedoucí OKP
tiskové oddělení
zapisovatelky

Večeř
Plachá
Štědrá, Folta
Vychodilová, Sedláková

náměstci primátora

čas zahájení: 9:00 hodin zasedací místnost rady, Hynaisova 10
PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1
Dopravní podnik města Olomouce, a. s. – souhlas se zadávacím řízením a
s uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti
valné hromady
2
2
Kontrola usnesení RMO a ZMO
3
3
Majetkoprávní záležitosti
4
4
Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve
vlastnictví statutárního města Olomouce na období r. 2019 - 2022
5
5
Bytové záležitosti
6
6
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
7
7
Veřejná zakázka č. 19173 zabezpečení péče o psy – zahájení, komise
8
7.1.
Veřejná zakázka č. 19179 - Propagační a reklamní služby - zahájení, komise
JŘbU
9
8
Křelovská svodnice, Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka II
10
9
Rozpočtové změny roku 2019
11
10
Smlouva o směnečném programu – Dodatek č. 1
12
11
Nový úvěr SMOl – upřesnění parametrů
13
12
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na stůl)
14
13
OZV o místním poplatku ze psů (na stůl)
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14
OZV o místním poplatku z pobytu (na stůl)
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OZV o místním poplatku ze vstupného (na stůl)
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (na stůl)
OZV o nočním klidu
Škodní a likvidační komise
Regulační plán MPR Olomouc – pořízení souboru změn č. X
Povolení výjimky – pěší zóna
Označení vlastníka
Zvláštní užívání komunikací
Smlouvy s KIDSOK, p. o.
OZV o cenové mapě
Zoologická zahrada Olomouc – souhlas s přípravou projektu a žádosti o dotaci
na regulaci a hospodaření s povrchovými vodami
Zoologická zahrada Olomouc – nepřijetí nabídky nákladního automobilu valník
AVIA a udělení souhlasu s prodejem
Přístřešky MHD (staženo)
Multifunkční hala Olomouc – zimní stadion
Memorandum o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje
Protipovodňová opatření III. etapa – Memorandum o spolupráci
Plán udržitelné městské mobility Olomouc – akční plán 2020 – 2022 (staženo)
Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky (staženo)
Zoologická zahrada Olomouc – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
Vyhodnocen í hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení
za 1. pololetí 2019) – (na stůl)
Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací
na období 2021 – 2022 (mimo školská zařízení)
Pravidla pro nakládání s opuštěnými hrobovými zařízeními a hrobkami
Hřbitovy města Olomouce – souhlas zřizovatele s přijetím darů (hrobová
zařízení)
Hřbitovy města Olomouce – souhlas SMOl jako vlastníka pozemku s
výsadbou
5. komunitní plán sociálních služeb
Bytový dům Handkeho 711/1 Olomouc (pro tělesně postižené) – snížení
energetické náročnosti budovy – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Nákup elektromobilu pro OKP
Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci – Rozhodnutí
o poskytnutí dotace
ARPOK, o. p. s. – žádost o souhlas se smlouvou partnerství
Odměny ředitelů příspěvkových organizací – škol, osobní příplatky ředitelek
škol
Bytové záležitosti BPS
Změna v orgánech bytových družstev Jiráskova, Jižní (na stůl)
Změna termínu použití a vyúčtování dotace a změna názvu projektu
Zimní stadion – majetkoprávní vztahy
Darovací smlouva – přípojka nízkého napětí Andrův stadion
Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2020
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Dotační program odboru kancelář primátora
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 7 zasedání ZMO konaného
4. 11. 2019
Stanovení termínu a návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města
Olomouce
Žádost o užití znaku města Olomouce
Zahraniční služební cesta
Různé
Dohoda o vypořádání závazků (na stůl)

oOo
33. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle
požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro, 2 omluveni. Následovalo
projednávání jednotlivých bodů programu.
oOo

Bod programu: 1.

Dopravní podnik města Olomouce, a. s. – souhlas se zadávacím
řízením a s uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při
výkonu působnosti valné hromady
Rada města Olomouce tento bod projednala v roli jediného akcionáře při výkonu působnosti
valné hromady akciových společností se 100% účastí města.
Konzultanti: Machálek, Zatloukal, Vychodil – DPMO, a.s.; Svozil – odbor strategie a řízení
Primátor přivítal zástupce DPMO, a.s. a vyzval předsedu představenstva k okomentování
předloženého materiálu. Machálek seznámil členy RMO s obsahem veřejné zakázky, včetně
věcné specifikace, dále představil návrh kupní smlouvy a ostatní přílohy materiálu. Uvedl, že
zakázku bude administrovat externí společnost. Členové rady požadují, aby při administraci
bylo využíváno oddělení veřejných zakázek odboru investic, nikoli externí firma. Machálek
reagoval, že toto doporučení bere na vědomí a bude respektovat požadavek rady.
Předložený materiál byl schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
rozhodla
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu se zadávacím řízením "Nákup 1 kusu
plně nízkopodlažní tramvaje s oboustranným odbavováním pro DPMO, a.s." č.
DPMO/2019/72/67, dle důvodové zprávy a s následným uzavřením smlouvy s vybraným
dodavatelem.
3.
ukládá
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové
zprávy
T:
O:

9. 12. 2019
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.

Kontrola usnesení RMO a ZMO
Primátor provedl materiálem po stranách. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení
byl schválen beze změn.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 25. 11. 2019 dle části A) důvodové
zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
4.
vypouští ze sledování
část 4, bodu 36 usnesení RMO ze dne 11.3.2019 týkající se Strategie pro chytrou Olomouc
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.

Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
Konzultanti: Křížková, Kličková, Studeník – odbor majetkoprávní
Pelikán upozornil, že na stůl byl rozdán dodatek č. 1; následně provedl materiálem.
Rozprava byla vedena k bodům:
bod 1.3. – problematika užívání části pozemku za budovou kina Metropol – po diskusi se
členové rady rozhodli akceptovat doporučení majetkoprávní komise;
bod 2.5. – prodej pozemku v k. ú. Lazce společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o.;
bod 3.1. – dohoda o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé v k. ú. Sv. Kopeček –
konzultantka vysvětlila, v čem dohoda o vzdání se práva spočívá.
Ostatní body materiálu byly schváleny bez diskuse v předloženém znění.
Dodatek č. 1:
bod 1.1. – pacht části pozemku v k. ú. Neředín – materiál byl předložen variantně; po diskusi
se členové rady shodli na doporučení majetkoprávní komise a trvají na předchozím
rozhodnutí ze dne 11. 11. 2019.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
revokuje
usnesení RMO ze dne 18. 7. 2018 bod č. 3, část 2 ve věci schváleného postupu dle bodu B)
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
nevyhovuje žádosti
společnosti PŘÍTOMNÁ BUDOUCNOST Vimperk s.r.o. o nájem pozemku parc. č. st. 179/3
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352,

obč. vyb, Tomkova 40, pozemku parc. č. 504 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1 ostatní
plocha) o výměře 193 m2, části pozemku parc. č. 343/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1
díl ,,b“) o výměře 2 357 m2, části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 343/1 díl ,,a“) o výměře 3 153 m2, části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 527/5 díl ,,f“) o výměře 1 349 m2, a části pozemku parc. č. 527/5 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 527/5 díl ,,g“) o výměře 20 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.1.
3.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti UNICAPITAL Healthcare a.s. o prodej pozemku parc. č. st. 179/3
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352,
obč. vyb, Tomkova 40, pozemku parc. č. 504 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1 ostatní
plocha) o výměře 193 m2, části pozemku parc. č. 343/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1
díl ,,b“) o výměře 2 357 m2, části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc. č.
343/1 díl ,,a“) o výměře 3 153 m2, části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 527/5 díl ,,f“) o výměře 1 349 m2, a části pozemku parc. č. 527/5 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 527/5 díl ,,g“) o výměře 20 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.1.
4.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti MAPO Cell s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hejčín obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352, obč. vyb, Tomkova
40, za nabídnutou cenu ve výši 16.000.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
5.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti PŘÍTOMNÁ BUDOUCNOST Vimperk s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st.
179/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín obec Olomouc, jehož součástí je budova č.
p. 352, obč. vyb, Tomkova 40, pozemku parc. č. 504 ostatní plocha (dle GP parc. č. 343/1
ostatní plocha) o výměře 193 m2, části pozemku parc. č. 343/1 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 343/1 díl ,,b“) o výměře 2 357 m2, části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 343/1 díl ,,a“) o výměře 3 153 m2, části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 527/5 díl ,,f“) o výměře 1 349 m2, a části pozemku parc. č. 527/5 ostatní plocha
(dle GP parc. č. 527/5 díl ,,g“) o výměře 20 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
6.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti kolokau trading s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 889 dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
7.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2
a část pozemku parc. č. 9 zahrada o výměře 90 m2, oba v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
8.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a
část pozemku parc. č. 9 zahrada o výměře 17 m2, oba v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
9.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135

m2 a část pozemku parc. č. 9 zahrada o výměře 264 m2, oba v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
10.
schvaluje
záměr podnajmout část pozemku parc. č. st. 16/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
16 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
11.
doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s uzavřením souhlasného prohlášení o geometrickém a polohovém určení
pozemku parc. č. 649/1 zahrada, pozemku parc. č. 650/2 zahrada, pozemku parc. č. 651/3
ostatní plocha a pozemku parc. č. st. 93 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova č. p. 501, obč. vyb., Brněnská 82, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
vlastnictví statutárního města Olomouce a pozemku parc. č. st. 567 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 518, Hraniční 39, bydlení, pozemku parc. č. 645/3
zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví manželů XXXXX dle GP č.
2372-136/2019 dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
12.
schvaluje
vyčlenění části pozemku parc. č. 527/3 ostatní plocha (nově pozemek parc. č. 527/7 ostatní
plocha) o výměře 833 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ze správy společnosti Správa
nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
13.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-PR/BDS/001981/2015/Val ze
dne 12. 11. 2015, uzavřenou mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem,
Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a společností JTH Holding a.s. jako
budoucím investorem, jejímž předmětem je darování části pozemku parc. č. 614/27 ostatní
plocha o výměře 73 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Změnou smlouvy dojde k
prodloužení termínu pro uzavření řádné darovací smlouvy, a to z 31. 1. 2021 na 31. 1. 2022
dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
14.
schvaluje
změnu smlouvy o udělení souhlasu
s vybudováním
stavby č.
OMAJEM/PPS/002741/2018/Sle ze dne 17. 10. 2018 uzavřené se společností JTH Holding a.s.,
jejímž předmětem je souhlas s vybudováním stavby „Třída Míru – úprava pro odbočení“ na
pozemcích parc. č. 614/27, parc. č. 614/25 a parc. č. 614/28, vše ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, spočívající v prodloužení termínu pro vybudování stavby z 31. 1. 2020
na 30. 6. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
15.
schvaluje
záměr darovat část pozemku parc. č. 394/20 ostatní plocha o výměře 201 m2 a pozemek
parc. č. 394/21 ostatní plocha o výměře 101 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové
zprávy bod č. 2.3.
16.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby „Stavební úprava silnice
III/4463“ na části pozemku parc. č. 394/20 ostatní plocha o výměře 201 m2 a pozemku parc.
č. 394/21 ostatní plocha o výměře 101 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc s Olomouckým
krajem a společností SPV red, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.

17.
schvaluje
záměr prodat části pozemků parc. č. 265/423 ostatní plocha (dle GP parc. č. 265/535 ostatní
plocha) o výměře 107 m2 a parc. č. 265/207 ostatní plocha (dle GP parc. č. 265/536 ostatní
plocha) o výměře 65 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
18.
schvaluje
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 128/6 ostatní plocha a části pozemků parc. č.
21/1 ostatní plocha o výměře 3 047 m2 a parc. č. 128/5 ostatní plocha o výměře 55 m2, vše
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, části pozemků parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 14
727 m2, parc. č. 111/29 ostatní plocha o výměře 181 m2, parc. č. 111/26 ostatní plocha
o výměře 237 m2, parc. č. 468 ostatní plocha o výměře 182 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc. Výměry předmětných částí pozemků budou upřesněny až po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.5.
19.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 319/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
20.
schvaluje
záměr vypůjčit pozemek parc. č. 303 orná půda a část pozemku parc. č. 300/1 orná půda
o výměře 52 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
21.
schvaluje
záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. MAJ-PR-J/2/2011/Hr ze dne 7. 3. 2011, ve znění
dodatků č. 1 ze dne 3. 4. 2013, č. 2 ze dne 2. 12. 2013 a č. 3 ze dne 3. 7. 2019, uzavřenou
se Sportovním fotbalovým klubem Nedvězí, zapsaný spolek, jejímž předmětem je výpůjčka
pozemku parc. č. 146 ostatní plocha o výměře 1 094 m2 a části pozemku parc. č. 380/1
ostatní plocha o výměře 9 176 m2, oba v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc. Změnou
smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k prodloužení doby výpůjčky do 31. 12. 2032, ke změně
předmětu výpůjčky spočívající v rozšíření předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č. 380/1
ostatní plocha 13 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc za účelem provozování
sportovní činnosti dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
22.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/001517/2014/Plh ze dne 23. 6. 2014,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2017 uzavřenou s manželi XXXXX. Změnou nájemní
smlouvy by mělo dojít ke změně předmětu nájmu z částí pozemku parc. č. 758/27 ostatní
plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc o celkové výměře 29 m2 na části pozemku parc.
č. 758/27 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc o celkové výměře 38 m2 a k
upřesnění účelu nájmu a změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
23.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 592 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
24.
schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 296/59 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
25.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1633/1 ostatní plocha o výměře 84 m2 a část

pozemku parc. č. 1924 ostatní plocha o výměře 121 m2, obě v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
26.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti JUTA a.s. o prodej části pozemku parc. č. 1633/1 ostatní plocha
o výměře 84 m2 a části pozemku parc. č. 1924 ostatní plocha o výměře 121 m2, obě v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
27.
revokuje
usnesení RMO ze dne 21. 10. 2019, bod programu 2, bod 3.8. důvodové zprávy, ve věci
doporučení ZMO 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. 2.13.
28.
revokuje
usnesení RMO ze dne 21. 10. 2019, bod programu 2, bod 3.8. důvodové zprávy, ve věci
nevyhovění 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. 2.13.
29.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti VENDINGNET s.r.o. o prodej pozemku parc. č. st. 1575/4 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
30.
schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1575/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
31.
schvaluje
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 590/3 ostatní plocha o celkové výměře 7 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
32.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/001525/2015/Mlc ze dne 16. 6. 2015
uzavřenou se společností Štěrkovny Olomouc a.s., jejímž předmětem je nájem pozemku
parc. č. 1213 orná půda o výměře 69 078 m2 a části pozemku parc. č. 2007 lesní pozemek o
výměře 29 000 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít
k vyjmutí části pozemku parc. č. 2007 lesní pozemek o výměře 29 000 m2 v k. ú. Grygov,
obec Grygov z předmětu nájmu a ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2019 na
dobu určitou do 31. 12. 2020 dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
33.
schvaluje
dohodu o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemku parc. č. 554/1 orná půda v

k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti COLBER INVEST FOND
SICAV a.s. v důsledku jevů majících původ na pozemku parc. č. 1336/2 lesní pozemek v k.
ú. Droždín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 3.1.
34.
schvaluje
dohodu o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích parc. č. 702/1 zastavěná
plocha a nádvoří a parc. č. 702/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc,
ve vlastnictví pana XXXXX v důsledků jevů majících původ na pozemku parc. č. 691/3 lesní
pozemek v k. ú. Lošov, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
35.
schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/000033/2014/Slo ze dne 31. 12. 2013,
ve znění dodatku č. 1, uzavřené se spolkem SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s., jejímž
předmětem je výpůjčka částí pozemků parc. č. 930/20 orná půda o výměře 1 045 m2, parc.
č. 945/10 orná půda o výměře 8 259 m2 a parc. č. 1024/1 ostatní plocha o výměře 413 m2,
vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, spočívající v udělení souhlasu s vybudováním drenážního
systému s regulovaným odtokem na předmětu výpůjčky dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
36.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
37.
schvaluje
změnu nájemní smlouvy ze dne 29. 2. 2012, ve znění dodatku č. 1, uzavřené se společností
Bartoň a Partner s.r.o., jejímž předmětem je nájem budovy bez č.p./č.e., jiná st., na
pozemcích parc. č. st. 433/6 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 435/9 zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající v prodloužení doby
nájmu z doby určité do 31. 12. 2019 na dobu určitou do 31. 12. 2021, a ve zvýšení ročních
nákladů hrazených statutárním městem Olomouc na provoz veřejných toalet z 335 000,- Kč
na 410 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
38.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce společnosti STAMEDOP, a.s. na koupi částí pozemků parc. č. 728/35 ostatní plocha
o výměře 1 476 m2, parc. č. 525/2 ostatní plocha o výměře 208 m2, parc. č. 728/4 ostatní
plocha o výměře 3 953 m2 (vše dle GP parc. č. 728/35 ostatní plocha o celkové výměře 5
637 m2), parc. č. 1432 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1432/2 ostatní plocha) o výměře 124
m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a vlečkové koleje č. 2 nacházející se na částech
pozemků parc. č. parc. č. 728/35 ostatní plocha o výměře 1 476 m2, parc. č. 525/2 ostatní
plocha o výměře 208 m2, parc. č. 728/4 ostatní plocha o výměře 3 953 m2 (vše dle GP parc.
č. 728/35 ostatní plocha o celkové výměře 5 637 m2), parc. č. 1432 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 1432/2 ostatní plocha) o výměře 124 m2, parc. č. 728/4 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 728/4 ostatní plocha), parc. č. 1432 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1432/1 ostatní plocha)
a parc. č. 728/35 ostatní plocha (dle GP parc. č. 525/2 ostatní plocha), vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.1.
39.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu smlouvy 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., spočívající v prodloužení termínu

pro uzavření řádné kupní smlouvy do 31. 12. 2020, a ve změně náležitostí smlouvy týkajících
se závazku doložení čestného prohlášení dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
40.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku parc. č. 388/26 ostatní plocha (dle GP parc. č. 388/137 ostatní plocha)
o výměře 1 030 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti FROL a.s.
za pozemky parc. č. st. 1007/14 a parc. č. st. 1007/15, vše zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterých se nachází budova bez čp/če, výroba, ve
vlastnictví společnosti FROL a.s., pozemky parc. č. 388/73, parc. č. 1005/11, parc. č.
1005/13, parc. č. 1005/14, parc. č. 1005/15, parc. č. 1007/2, parc. č. 1007/3, vše ostatní
plocha, parc. č. 1010/2, parc. č. 1010/6, vše orná půda, a část pozemku parc. č. 1005/4
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1005/21 ostatní plocha) o výměře 103 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární
město Olomouc uhradí společnosti FROL a.s. doplatek cenového rozdílu ve výši 159 555,Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
41.
svěřuje
zeleň nacházející se na části pozemku parc. č. 388/26 ostatní plocha (dle GP parc.
č. 388/137 ostatní plocha) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do správy odboru městské
zeleně a odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
42.
schvaluje
zřízení služebností uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 388/26
ostatní plocha (dle GP parc. č. 388/137 ostatní plocha) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
uložení a provozování kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 388/26 (dle GP parc. č.
388/137 ostatní plocha), parc. č. 388/54 a parc. č. 1005/3, vše ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, uložení a provozování plynovodní STL přípojky na pozemcích
parc. č. 388/26 (dle GP parc. č. 388/137 ostatní plocha), parc. č. 388/54, parc. č. 1005/17,
parc. č. 1005/3 a parc. č. 392/26, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, vše ve
prospěch společnosti FROL a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
43.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 388/26
(dle GP parc. č. 388/26 ostatní plocha), parc. č. 1005/9 a parc. č. 1005/11, vše ostatní plocha
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.3.
44.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti EOS GROUP s.r.o. o prodej částí pozemku parc. č. 516/1 ostatní plocha
o celkové výměře 190 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
45.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti EOS GROUP s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 613/3 ostatní plocha
o výměře 240 m2 v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
46.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části 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 manželům XXXXX do
společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 33 195,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.6.

47.
doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s uzavřením souhlasného prohlášení o uznání přestavku na části pozemku parc. č.
741/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 741/4 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m2 v k.
ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch manželů XXXXX za náhradu ve výši
435,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
48.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodu DN 100 s paní XXXXX
jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
49.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
vodovodu DN 100 s paní XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
50.
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INBKS/3/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností
TOMI invest s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
51.
schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-INPS/5/2013/Hoa uzavřené se společností JTH Holding a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
52.
schvaluje
změnu náležitostí smlouvy o udělení souhlasu s rekonstrukcí vodovodu DN 100 na
pozemcích parc. č. 496/16 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, parc. č. 1231/1
ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 800/2 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, se společností TAMPIOL a.s., dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
53.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou komunikace na ul. Tomkova a s úpravou
chodníku, vše na pozemcích parc. č. 439/3 a parc. č. 453/5, vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc, se společností GAMA development s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
54.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s přeložkou staveb vodovodu DN 150 a jednotné
kanalizace DN 500 na pozemcích parc. č. 624/25 a parc. č. 962/1, vše ostatní plocha a parc.
č. st. 1588/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s ČR Úřadem práce ČR, dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
55.
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. OMAJ-IMBDS/000015/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a manžely XXXXX a panem
XXXXXdle důvodové zprávy bod č. 5.8.
56.
nevyhovuje žádosti
pana XXXXX o změnu náležitostí smlouvy u zřízení služebnosti uložení a provozování
vodovodu na pozemku parc. č. 623/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve
prospěch statutárního města Olomouce a trvá na bezúplatném zřízení služebnosti dle
důvodové zprávy bod č. 6.1.

57.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování tří stožárů světelné signalizace včetně jejich
příslušenství sloužící k výjezdu hasičských vozidel na pozemcích parc. č. 350/30, parc. č.
350/35, parc. č. 451/41 a pac. č. 497/2, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc
ve prospěch organizační složky státu Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
58.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 987/1
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. st. 975
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1125, obč. vyb., a parc. č. st. 974
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1126, obč. vyb., vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
59.
revokuje
usnesení RMO ze dne 4. 9. 2018, bod programu č. 3., bod č. 6.8. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 136/1 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
60.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 121/6 a parc. č. 136/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
61.
schvaluje
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 370, parc. č. 376 a parc. č. 2002/20, vše ostatní plocha v k. ú. Lošov,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.5.
62.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 849/8 orná půda, parc. č. 849/219, parc. č. 985/4 a parc. č. 1023, vše
ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 480/5,
parc. č. 487/3 a parc. č. 531/3, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc a
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 849/8 orná
půda, parc. č. 985/4 a parc. č. 1023, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a
parc. č. 480/5, parc. č. 487/3, parc. č. 487/72 a parc. č. 531/3, vše ostatní plocha a parc.
č. 487/1 a parc. č. 487/73, vše orná půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
63.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na
pozemcích parc. č. 92/3, parc. č. 93/138, parc. č. 94/31, parc. č. 94/33, parc. č. 95/3, parc.
č. 123/1 parc.č. 124/9 a parc. č. 124/10, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
64.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc. č. 121/2 a parc. č. 144/2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.8.

65.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 121/2 a parc. č. 144/2, vše ostatní
plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
66.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 485/1, parc. č. 509, parc. č. 513, parc. č. 516/1, parc. č. 520/1, parc. č. 549/3, parc.
č. 556/3, parc. č. 557/1 a parc. č. 621/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice a parc. č. 545/2
ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.9.
67.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 485/1, parc. č. 509, parc. č. 513, parc.
č. 516/1, parc. č. 520/1, parc. č. 549/3, parc. č. 556/3, parc. č. 557/1 a parc. č. 621/1, vše
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice a parc. č. 545/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, vše obec
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
68.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 291/34, parc. č. 292/1 a parc. č. 292/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
69.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 291/34, parc. č. 292/1 a parc. č. 292/2, vše
ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
70.
revokuje
usnesení RMO ze dne 26. 9. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6.18. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc.
č. 282, parc. č. 281 a parc. č. 285, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
71.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 282/1,
parc. č. 281 a parc. č. 285, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
72.
trvá
na rozhodnutí RMO ze dne 11. 11. 2019 ve věci schválení výběru 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 k. ú. Neředín, obec Olomouc mezi manžely XXXXX a 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 dodatku
č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.

73.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-IM/BKS/000620/2015/Hrb mezi
statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností Regionální centrum
Olomouc s. r. o. jako budoucím prodávajícím, dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.1.
74.
schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. OMAJIM/INO/000620/2015/Hrb uzavřené se společností Regionální centrum Olomouc s. r. o. dle
dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2.1.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4.

Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným nemovitým
majetkem ve vlastnictví statutárního města Olomouce na období r.
2019 - 2022
Konzultanti: Křížková, Kličková, Studeník – odbor majetkoprávní, Bogoč - OSTR
Pelikán provedl materiálem po stranách. Rozprava byla vedena k bodům:
- lokalita č. 4 – Tomkova, k.ú. Hejčín;
- lokalita č. 20 – Envelopa – nároží tř. 17. listopadu a tř. Kosmonautů; Konečný a Tichý
upozornili na možný střet zájmu z důvodu členství v Akademické obci UP; po diskusi byla
u dané lokality provedena úprava, kdy byla vyškrtnuta poznámka odboru majetkoprávní
o nabídce ke koupi pro UP.
Ostatní části materiálu byly projednány bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
„Dlouhodobou koncepci hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví
statutárního města Olomouce na období r. 2019 – 2022“.
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 5

Bytové záležitosti
Konzultant: Zelenka – ředitel SNO, a.s.
Pelikán uvedl bod. Předložený materiál včetně návrhu na usnesení byl schválen bez diskuse
a bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2.
schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1)
2. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
JXXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Peškova 2, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 27, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Balbínova 5, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, Olomouc
XXXXX, Synkova 8, Olomouc
DCI KINO Olomouc, s.r.o., Sokolská 25, Olomouc
DCI KINO Olomouc, s.r.o., Sokolská 25, Olomouc
XXXXX, U letiště 2, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
XXXXX, Sladkovského 1C, Olomouc
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Topolová 7, Olomouc
Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, U letiště 6, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory, bezbariérový byt:
XXXXX, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt
XXXXX, Peškova 1, Olomouc

XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Příčná 4, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
XXXXX, Příčná 6, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc – BPS
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 7, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 25, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Horní náměstí 20, Olomouc
d) do 31.7.2020, do 31.8.2020, do 30.9.2020, do 31.12.2020, do 31.1.2021 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 2, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, XXXXX – do 30.9.2020

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 30.9.2020
XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.8.2020
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Jiráskova 10B, Olomouc – do 31.1.2021
e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc
XXXXX, XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 21, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Synkova 8, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 4, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 11, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d)
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 omluveni, 2 nepřítomni hlasování
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 6.

Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Konzultanti: Drešr, Válková – odbor investic
Major uvedl bod.
Válková k bodu 1.5 citovala vyjádření majetkoprávní komise k záležitosti výkupu pozemků
akce TT III. etapa, Povel a upozornila na odlišný názor zpracovatele, související s posunem
realizace akce TT II. etapa, Povel. Navrhla upravit DZ i návrh usnesení u bodů 1.5 až 1.16
Radou města akceptováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby na část pozemku
parc. č. 389/12 ostatní plocha o výměře cca 12m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec
Olomouc, ve společném jmění manželů XXXXX v rozsahu dle předběžného situačního
nákresu, za cenu dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím
geodetickém zaměření dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby na část pozemku
parc. č. 389/11 ostatní plocha o výměře cca 12 m2 k.ú. Topolany u Olomouce, obec
Olomouc, ve společném jmění manželů XXXXX dle předběžného situačního nákresu,
za cenu dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím
geodetickém zaměření dle důvodové zprávy bod 1.2.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby na část pozemku
parc. č. 193/2 orná půda o výměře cca 4m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, dle
předběžného situačního nákresu, a pozemku parc. č. 389/9 ostatní plocha v k.ú. Topolany
u Olomouce, obec Olomouce o výměře 14 m2 ve společném jmění manželů XXXXX za cenu
dle znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím geodetickém
zaměření dle důvodové zprávy bod 1.3.
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasu s umístěním stavby na část pozemku
parc. č. 199 ostatní plocha o výměře cca 2 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc,
v podílovém spoluvlastnictví XXXXX dle předběžného situačního nákresu, za cenu dle
znaleckého posudku, jež bude vyhotoven po kolaudaci stavby a jejím geodetickém zaměření
dle důvodové zprávy bod 1.4.
6.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019, bod programu č. 4, bod č. 1.1. důvodové zprávy
ve věci postupovat dle postupu navrženého v důvodové zprávě dle důvodové zprávy bod
1.5.
7.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.2. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě části pozemku parc. č. 416/9 orná půda (dle GP parc. č. 416/85)
o výměře 1728 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4878-092/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce

Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 4.370.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.6.
8.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.3. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě pozemku parc. č. 12/2 orná půda o výměře 358 m2 v k.ú. Povel, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 4874-088/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši
910.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.7.
9.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.4. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě pozemku parc. č. 3/3 zahrada o výměře 1134 m2 v k.ú. Povel, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 4876-090/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši
2.870.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.8.
10.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.5. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě pozemku parc. č. 3/4 zahrada o výměře 1195 m2 v k.ú. Povel, obec
Olomouc, který je ve vlastnictvíXXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 4877-091/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši
3.023.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.9.
11.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.6. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě pozemku parc. č. 4/2 orná půda o výměře 1880 m2 v k.ú. Povel, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 4875-089/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši
4.760.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.10.
12.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.8. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě pozemku parc. č. 5/2 orná půda o výměře 1574 m2 v k.ú. Povel, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 4869-083/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši
4.000.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.11.
13.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.8. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě části pozemku parc. č. 5/2 (dle GP parc. č. 5/3) orná půda o výměře
1309 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 4869-083/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava
Dvořáka, ve výši 3.310.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.11.
14.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.9. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě pozemku parc. č. 7/2 orná půda o výměře 1201 m2 v k.ú. Povel, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 4859-073/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši
3.080.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.12.

15.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.9. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě části pozemku parc. č. 7/2 (dle GP parc. č. 7/3) orná půda o výměře
554 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 4859-073/18 ze dne 28. 12 .2018 znalce Ing. Miroslava
Dvořáka, ve výši 1.400.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.12
16.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.10. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě pozemku parc. č. 9/2 zahrada o výměře 465 m2 v k.ú. Povel, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem č. 4871-085/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši
1.191.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.13.
17.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.10. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě části pozemku parc. č. 9/2 (dle GP parc. č. 9/3) zahrada o výměře 257
m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 4871-085/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava
Dvořáka, ve výši 650.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.13.
18.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.11. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě pozemku parc. č. 11/3 zahrada o výměře 271 m2 v k.ú. Povel, obec
Olomouc, který mají ve společném jmění manželů manželé XXXXX, za kupní cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 4873-087/18 ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava
Dvořáka, ve výši 690.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.14.
19.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.11. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě části pozemku parc. č. 11/3 (dle GP parc. č. 11/8) zahrada o výměře
244 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který mají ve společném jmění manželů
manželéXXXXX za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4873-087/18
ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 620.000,- Kč dle důvodové
zprávy bod 1.14.
20.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.12. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě pozemků parc. č. 11/4 zahrada o výměře 249 m2 a parc. č. 10/2 orná
půda o výměře 574 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví XXXXX, za
kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4872-086/18 ze dne 28. 12. 2018
znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 2.101.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.15.
21.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.12. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě částí pozemků parc. č. 11/4 (dle GP parc. č. 11/7) zahrada o výměře
191 m2 a parc. č. 10/2 (dle GP parc. č. 10/5) orná půda o výměře 369 m2, vše v k.ú. Povel,
obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví XXXXX za kupní cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 4872-086/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka,
ve výši 1.417.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.15.

22.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.13. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě podílu o velikost ½ pozemku parc. č. 8/2 orná půda o výměře 936 m2 v
k.ú. Povel, obec Olomouc, který mají ve společném jmění manželů manželé XXXXX, za
kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018
znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 1.200.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.16.
23.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.13. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě podílu o velikost ½ části pozemku parc. č. 8/2 (dle GP parc. č. 8/4)
orná půda o výměře 468 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který mají ve společném jmění
manželů manželé XXXXX, za kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.
4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 590.000,- Kč dle
důvodové zprávy bod 1.16.
24.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.13. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě podílu o velikost ½ pozemku parc. č. 8/2 orná půda o výměře 936 m2 v
k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za kupní cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018 znalce Ing. Miroslava
Dvořáka, ve výši 1.200.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.16.
25.
doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019 bod programu č. 4 bod 1.13. důvodové zprávy ve
věci schválení koupě podílu o velikost ½ části pozemku parc. č. 8/2 (dle GP parc. č. 8/4)
orná půda o výměře 468 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví XXXXX, za
kupní cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4870-084/18, ze dne 28. 12. 2018
znalce Ing. Miroslava Dvořáka, ve výši 590.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.16.
26.
doporučuje zastupitelstvu města
neschválit směnu pozemků parc. č. 939/3, parc. č. 939/21, parc. č. 939/28 a parc. č. 939/30,
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce za části pozemků parc. č. 567/3, parc. č. 568/2, parc. č. 578/3 a parc. č. 582/2,
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve spoluvlastnictví XXXXX a XXXXX dle
důvodové zprávy bod 1.17.
27.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 939/4, ostatní plocha o výměře 515 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc dle
důvodové zprávy bod 1.18.
28.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu 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 (dle GP pozemek parc. č. 420/146) ve vlastnictví pana XXXXX za část
pozemku parc. č. 690/5 orná půda v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, o výměře 13.751 m2 (dle
GP označena jako díl „a“) ve vlastnictví statutárního města Olomouce, bez vzájemného
cenového doplatku dle důvodové zprávy bod 1.19.
29.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování části tramvajové trati v ulici 8. května na pozemcích parc. č. 116/37 ostatní plocha,
parc. č. 116/31 ostatní plocha, parc. č. 116/32 ostatní plocha, vše v k.ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, v rozsahu koleje č. 1, km 0,016033 až 0,286487 a koleje č. 2, km 0,034182

až 0,268794 z vlastnictví Dopravního podniku města Olomouce, a.s., do vlastnictví
statutárního města Olomouce, a to bezúplatně dle důvodové zprávy bod 1.20.
30.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování části pozemku parc. č. 1920/1 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 1920/13) o
výměře 773 m2 a části pozemku parc. č. 1921/1 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č.
1921/4) o výměře 901 m2, oba v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
Olomouckého kraje, s právem hospodaření příslušející Správě silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod 1.21.
31.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemků parc. č. 597/14 ostatní plocha o výměře 463 m2, parc. č. 597/16 ostatní
plocha o výměře 20 m2 a parc. č. 597/17 ostatní plocha o výměře 150 m2, vše v k.ú.
Bystrovany, obec Bystrovany, ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření
příslušející Správě silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace do vlastnictví
statutárního města Olomouce a darování místní komunikace (chodník a cyklostezka) na
pozemcích parc. č. 1868/18, parc. č. 1868/40, parc. č. 1869/3, parc. č. 1917/4, parc. č.
1917/7 a parc. č. 1917/8, vše v k.ú. Holice u Olomouce a na pozemcích parc. č. 486/2, parc.
č. 597/14, parc. č. 597/16 a parc. č. 597/17, vše v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany a
darování veřejného osvětlení podél silnice I/35, to vše ve vlastnictví Olomouckého kraje do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.22.
32.
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na část tramvajové trati v ulici 8. května na pozemcích parc. č.
116/37 ostatní plocha, parc. č. 116/31 ostatní plocha, parc. č. 116/32 ostatní plocha, vše
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v rozsahu koleje č. 1, km 0,016033 až 0,286487
a koleje č. 2, km 0,034182 až 0,268794, která bude převedena do vlastnictví statutárního
města Olomouce, vypůjčiteli - Dopravnímu podniku města Olomouce, a.s., a to bezúplatně
a na dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod 2.1.
33.
doporučuje
ZMO vzít na vědomí předloženou důvodovou zprávu dle bodu 1.5.
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 zdrželi se hlasování, 3 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 7.

Veřejná zakázka č. 19173 Zabezpečení péče o psy – zahájení,
komise
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic; Loyka – odbor životního prostředí
Tajemník uvedl bod. Vačkářová v rozpravě reagovala na dotazy členů rady. Po diskusi došlo
k úpravě zadávacích podmínek dle požadavků radních. Upravený materiál byl následně
jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Bc. Jana Večeře
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 7.1.

Veřejná zakázka č. 19179 - Propagační a reklamní služby –
zahájení, komise JŘbU
Konzultanti: Vačkářová – odbor investic; Hlídek – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu;
Konečný – AK Konečný
Záleská uvedla bod. Konzultanti v rozpravě reagovali na dotazy členů rady. Po diskusi došlo
k úpravě důvodové zprávy a to ve věci délky plnění veřejné zakázky (nově do konce sezóny
2022/2023). Ve specifikaci předmětu veřejné zakázky bylo doplněno, že zadavatel
s dodavatelem jsou oprávněni jednat i o dalších skutečnostech dle požadavků zadavatele.
Dále bylo dohodnuto, že spoty nemusí být pouze ze strany zadavatele, ale i příspěvkových a
akciových společností města. Termín znak byl v podmínkách nahrazen: znak nebo logo
objednavatele. Na závěr byli doplněni členové komise ve složení: Tichý, Feranec, Záleská,
Bačák, Šnevajs. Takto upravený materiál byl schválen všemi přítomnými členy RMO.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) v souladu s § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. zahájení a základní zadávací
podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) dodavatele, kterému bude zaslána výzva k podání nabídky dle upravené důvodové
zprávy,
3.
ustavuje
komisi pro vyjednávání s osloveným dodavatelem ve složení dle upravené důvodové zprávy

4.
pověřuje
Mgr. Markétu Záleskou
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8

Bod programu: 8.

Křelovská svodnice, Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka II
Konzultanti: Drešr, Holoušová – odbor investic
Major uvedl bod, materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
další postup dle bodu 2. důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9

Bod programu: 9.

Rozpočtové změny roku 2019
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová – ekonomický odbor
Bačák uvedl bod a vyčíslil zůstatek rezervy k dispozici. Poukázal na vrácení částky 5 mil. Kč
z úroků do rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Připomenul, že prostředky
byly použity na likvidaci následků vichřice v ZOO.
V rámci nekrytých požadavků byly vykryty požadavky na mzdové prostředky členů ZMO,
komisí a výborů.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2019 - část A a B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2019 dle důvodové zprávy - část A

3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2019 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2019
důvodové zprávy - část B
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10

Bod programu: 10.

Smlouva o směnečném programu – Dodatek č. 1
Konzultant: Dokoupilová – ekonomický odbor
Bačák uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2.
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o směnečném programu
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o směnečném programu
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11

Bod programu: 11.

Nový úvěr SMOl – upřesnění parametrů
Konzultant: Dokoupilová – ekonomický odbor
Dokoupilová vysvětlila, že upřesnění parametrů je dáno tím, že ročně vyčerpáme úvěr
maximálně ve výši 120 mil. Kč, proto limit ve výši 300 mil. Kč je pro město nevyužitelný.
Zastupitelstvu bude záležitost předložena v rámci materiálu Návrh rozpočtu SMOl na rok
2020.
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se snížením limitu u nového úvěru na předfinancování dotací na 200 mil. Kč a přijetím obou
úvěrů dle parametrů uvedených v důvodové zprávě

3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) u nového úvěru na předfinancování dotací snížený limit na 200 mil. Kč
b) přijetí obou úvěrů dle parametrů uvedených v důvodové zprávě
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12

Bod programu: 12.

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Konzultanti: Dokoupilová, Majorová, Müllerová – ekonomický odbor, Vrtalová – právní odbor
Bačák okomentoval navržené znění vyhlášky s tím, že obsahem materiálu je také stanovisko
ministerstva vnitra.
Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1
3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání
Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13

Bod programu: 13.

OZV o místním poplatku ze psů
Konzultanti: Dokoupilová, Majorová, Müllerová – ekonomický odbor, Vrtalová – právní odbor
Bačák okomentoval úpravy s tím, že reagujeme na úpravu legislativy a dále se vypouští
úleva ve výši 50 % sazby pro držitele kastrované feny.
Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1

3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání
Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14

Bod programu: 14.

OZV o místním poplatku z pobytu
Konzultanti: Dokoupilová, Müllerová – ekonomický odbor, Vrtalová, Ostrá – právní odbor
Bačák okomentoval materiál. Konzultantky reagovaly na dotazy.
Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu dle přílohy č. 1
3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání
Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15

Bod programu: 15.

OZV o místním poplatku ze vstupného (staženo)
Po rozpravě bylo navrženo vyhlášku zrušit a bod stáhnout.

Bod programu: 16.

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Konzultanti: Dokoupilová, Müllerová – ekonomický odbor, Vrtalová, Ostrá – právní odbor
Bačák popsal navrhovanou úpravu. V souvislosti s rozhodnutím zrušit OZV o místním
poplatku ze vstupného byla tato skutečnost zapracována do textu důvodové zprávy a
současně vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky

2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
kterou se současně ruší obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného, dle
upravené přílohy č. 1
T:

zasedání ZMO

3.
ukládá
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Bačákovi předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání
Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16

Bod programu: 17.

OZV o nočním klidu
Záleská uvedla bod.
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
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
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17

Bod programu: 18.

Škodní a likvidační komise
Konzultanti: Lengyelová – odbor ekonomický, Konečný – AK Konečný
Bačák uvedl bod. V rozpravě reagovali konzultanti na dotazy. Následně byl materiál schválen
bez úprav v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2.
doporučuje zastupitelstvu města
prominutí pohledávky uvedené v bodu 1 důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
prominutí pohledávek uvedených v bodu 2 důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města
prominutí pohledávky uvedené v bodu 3 důvodové zprávy
5.
schvaluje
vyřazení majetku uvedeného v bodu 4.1. až 4.4. důvodové zprávy a souhlasí s provedením
likvidace tohoto majetku formou šrotáže, provedenou firmou Olterm a TD Olomouc, a.s.
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18

Bod programu: 19.

Regulační plán MPR Olomouc – pořízení souboru změn č. X
Konzultanti: Černý, Kuklová, Šobr – odbor dopravy a územního rozvoje (ODÚR)
Černý okomentoval předložený návrh aktualizace, projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje předložit na jednání ZMO dne 13.12.2019 materiál
týkající se aktualizace regulačního plánu MPR Olomouc dle § 188 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a návrh na pořízení souboru změn
č. X regulačního plánu MPR Olomouc v souladu s §72 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19

Bod programu: 20.

Povolení výjimky – pěší zóna
Konzultanti: Černý, Klevar – ODÚR
Major okomentoval jednotlivé žádosti. Návrh byl upraven dle požadavků členů RMO.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy

Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 3 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20

Bod programu: 21.

Označení vlastníka
Konzultanti: Černý, Klevar – ODÚR
Major okomentoval jednotlivé žádosti. Žádosti byly schváleny dle návrhu ODÚR, tj. stejně
jako v předchozím roce.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21

Bod programu: 22.

Zvláštní užívání komunikací
Konzultanti: Černý, Klevar – ODÚR
Major okomentoval jednotlivé žádosti. Žádosti byly schváleny dle návrhu ODÚR.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici U Botanické zahrady dle bodu 1. důvodové
zprávy
3.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Werichova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Žilinská dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici tř. Kosmonautů dle bodu 5. důvodové
zprávy

7.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici tř. Svobody dle bodu 6. důvodové zprávy
8.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová dle bodu 7. důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22

Bod programu: 23.

Smlouvy s KIDSOK, p. o.
Konzultanti: Černý, Dokoupilová – ODÚR
Major uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3.
schvaluje
smlouvu o úhradě protarifovací ztráty v rámci IDSOK dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy
4.
ukládá
podepsat obě smlouvy
T:
O:

17. 12. 2019
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni.
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23
Bod programu: 24.

OZV o cenové mapě
Konzultanti: Černý, Šindelářová – ODÚR
Major uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě
stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2020
2.
ukládá
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků na území
statutárního města Olomouce pro rok 2020 na nejbližším zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

3.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na
území statutárního města Olomouce pro rok 2020
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24

Bod programu: 25.

Zoologická zahrada Olomouc – souhlas s přípravou projektu a
žádosti o dotaci na regulaci a hospodaření s povrchovými vodami
Konzultant: Habáň – ředitel ZOO Olomouc
Záleská okomentovala materiál. Projednáno bez diskuse.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
projekt Regulace povrchových vod v areálu Zoologické zahrady Olomouc
3.
vyslovuje souhlas
pro společné územní a stavební řízení na projekt Regulace povrchových vod v areálů
Zoologické zahrady Olomouc
4.
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 1 Zlepšení kvality vody a snižování rizika povodní, aktivita 1.3.2 - Hospodaření se srážkovými
vodami pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada Olomouc
5.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25

Bod programu: 26.

Zoologická zahrada Olomouc – nepřijetí nabídky nákladního
automobilu valník AVIA a udělení souhlasu s prodejem
Konzultant: Habáň – ředitel ZOO Olomouc
Záleská okomentovala materiál. Projednáno bez diskuse.

Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nepřijímá
nabídku příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc týkající se nákladního
automobilu - valník AVIA, typ: A 31.1 N, SPZ: OCN 8295, rok výroby 1991
3.
uděluje
souhlas příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Olomouc, odprodat valník AVIA, typ: A
31.1 N, SPZ: OCN 8095, rok výroby 1991 za cenu dle znaleckého posudku
4.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26

Bod programu: 27.

Přístřešky MHD (staženo)
Bod programu: 28.

Multifunkční hala Olomouc – zimní stadion
Konzultanti: Bogoč – OSTR, Drešr – odbor investic
Záleská uvedla bod.
Bogoč reagoval na dotazy členů rady.
Drešr vysvětlil, že zatím nelze řešit mlžení v hale, protože by to vyžadovalo opravu celého
pláště ZS a instalaci vzduchotechniky, na což v současné době město nemá finanční
prostředky. Po rozpravě projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přímé zadání na zpracování projektové dokumentace opravy střechy dle důvodové zprávy
3.
ukládá
vedoucímu odboru investic ve spolupráci s vedoucí ekonomického odboru provedení
rozpočtové změny dle důvodové zprávy
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru investic

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 zdržel se, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27

Bod programu: 29.

Memorandum o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje
Konzultant: Bogoč, Žaláková – OSTR
Bogoč okomentoval záležitost. Konstatoval, že stude je velmi obecná, nepropracovaná.
V souladu se stanovisky a analýzami jednotlivých odborů a odborných komisí rada města po
rozpravě nedoporučila zastupitelstvu se k memorandu připojit.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
neschválit uzavření Memoranda o Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje dle
přílohy č. 1 DZ
Usnesení bylo schváleno: 6 hlasů pro, 2 zdrželi se, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28

Bod programu: 30.

Protipovodňová opatření III. etapa – Memorandum o spolupráci
Konzultant: Bogoč, Žaláková – OSTR
Bogoč uvedl bod. Popsal pokusy o zpracování vhodného řešení v rámci přípravy projektu III.
etapy, které nakonec ztroskotaly, proto bylo rozhodnuto přistoupit k architektonické soutěži,
která by měla minimalizovat finanční zatížení města. Konstatoval, že v rozpočtu je
na architektonickou soutěž alokováno 1,2 mil. Kč. Zdůraznil, že II. etapa je nutná, jelikož bez
ní bude protipovodňová ochrana nefunkční.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města
Olomouc, III. etapa dle přílohy č. 1 DZ
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29

Bod programu: 31.

Plán udržitelné městské mobility Olomouc – akční plán 2020 – 2022
(staženo)
Konzultanti: Bogoč, Luňáček – OSTR
Materiál byl po rozpravě stažen, bude znovu projednán v pracování skupině, bude
prověřeno, zda koreluje se střednědobým rozpočtovým výhledem a bude předložen RMO
9.12.2019.

Bod programu: 32.

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky (staženo)
Konzultanti: Bogoč, Luczka – OSTR
Bogoč uvedl bod.
Holpuch vysvětlil stanovisko komise pro IT a Smart City. Požadoval více informací a
posouzení závazku na snížení o 40 % emisí do roku 2030.
Po rozpravě byl bod stažen.

Bod programu: 33.

Zoologická zahrada Olomouc – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
Konzultant: Bogoč - OSTR
Záleská uvedla bod. Materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc dle
důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30

Bod programu: 34.

Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská
zařízení za 1. pololetí 2019), (na stůl)
Konzultant: Bogoč - OSTR
Bogoč uvedl bod. Konstatoval, že návrhy byly podány věcně příslušnými náměstky.
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
výši odměny za hmotnou zainteresovanost ředitelů PO (mimo školská zařízení za 1. pololetí
2019)

3.
ukládá
odboru strategie a řízení ( oddělní řízení a kontrolingu městských firem ) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31

Bod programu: 35.

Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových
organizací na období 2021 – 2022 (mimo školská zařízení)
Konzultant: Bogoč, Svozil - OSTR
Bogoč uvedl bod. Po rozpravě byl materiál bez úprav přijat.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženu důvodovou zprávu
2.
schvaluje
návrhy střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2021-2022 dle
důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32

Bod programu: 36.

Pravidla pro nakládání s opuštěnými hrobovými zařízeními a
hrobkami
Konzultant: Bogoč, Svozil – OSTR, Staniczková –právní odbor
Konzultanti reagovali na dotazy členů rady. Projednáno bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Pravidla pro nakládání s opuštěnými hrobovými zařízeními a hrobkami

3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33

Bod programu: 37.

Hřbitovy města Olomouce – souhlas zřizovatele s přijetím darů
(hrobová zařízení)
Pelikán uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím darů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34

Bod programu: 38.

Hřbitovy města Olomouce – souhlas SMOl jako vlastníka pozemku
s výsadbou
Pelikán uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
jako vlastník s využitím pozemku parc.č. 478/3 kat. území Neředín na výsadbu stromové
zeleně, a to na dobu minimálně 10 let od ukončení výsadby

3.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o
přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru strategie a řízení

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 35

Bod programu: 39.

5. komunitní plán sociálních služeb
Konzultanti: Bogoč, Struna – OSTR, Majer, Prachniarová – odbor sociálních věcí
Materiál byl projednán bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s předloženým návrhem 5. komunitního plánu sociálních služeb Olomoucka na období let
2020 - 2022 dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit k projednání a schválení 5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na období
let 2020 - 2020 na nejbližším zasedání ZMO
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

4.
doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit 5. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka na
období let 2020 – 2022
5.
schvaluje
personální změny v Realizačně manažerském týmu komunitního plánování sociálních služeb
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 36

Bod programu: 40.

Bytový dům Handkeho 711/1 Olomouc (pro tělesně postižené) –
snížení energetické náročnosti budovy – Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
Pelikán uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy a bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo
117D03H001844 z Integrovaného operačního programu na realizaci projektu "Bytový dům
Handkeho 711/1, Olomouc, (pro tělesně postižené) - snížení energetické náročnosti budovy"
3.
ukládá
zajistit podklady k závěrečné zprávě o realizaci projektu dle bodu 4.1 důvodové zprávy
T:
O:

červen 2020
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.

4.
ukládá
zajistit publicitu projektu ve formě plakátu A3 v místě realizace po dobu realizace projektu
T:
O:

9. 12. 2019
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.

5.
ukládá
řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu
T:
O:

červen 2020
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.

6.
ukládá
předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu společně se žádostí o platbu
T:
O:

červen 2020
vedoucí odboru dotačních projektů

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 37

Bod programu: 41.

Nákup elektromobilu pro OKP
Pelikán uvedl bod. Po rozpravě byl materiál schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci z Národního programu životní prostředí
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 38

Bod programu: 42.

Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci –
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Pelikán uvedl bod. Po rozpravě byl materiál schválen bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo
115D315040293 z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 na realizaci projektu s
názvem "Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci"
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 39

Bod programu: 43.

ARPOK, o. p. s. – žádost o souhlas se smlouvou partnerství
Konzultantka: Fantová – odbor školství
Konečný uvedl bod. Fantová reagovala na dotazy členů rady.
Po rozpravě bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
1 hlas pro, 5 zdržel se, 2 proti, 3 omluveni – návrh usnesení nebyl přijat.

Bod programu: 44.

Odměny ředitelů příspěvkových organizací – škol, osobní příplatky
ředitelek škol
Konzultantka: Fantová - odbor školství
Konečná uvedl bod. Materiál byl přijat bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
odměny ředitelů příspěvkových organizací - škol za 2. pol. 2019 dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
osobní příplatky ředitelek škol dle důvodové zprávy
4.
ukládá
informovat ředitele/ředitelky příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 40

Bod programu: 45.

Bytové záležitosti BPS
Materiál byl přijat bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX a panem XXXXX, s panem XXXXX, dle předložené
důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 41

Bod programu: 46.

Změna v orgánech bytových družstev Jiráskova, Jižní (na stůl)
Konzultant: Konečný – AK Konečný
Major uvedl bod. Konečný blíže okomentoval materiál. Na místě byla doplněna jména členů
do kontrolní komise bytových družstev Jiráskova a Jižní s tím, že jméno zástupce hnutí
ProOlomouc bude sděleno dodatečně. Na závěr předkladatel uvedl, že materiál bude dále
postoupen ke schválení ZMO.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na členské schůze družstev Družstvo
Olomouc, Jiráskova a Družstvo Olomouc, Jižní, souhlasit se změnou stanov a navrhnout
odvolání a zvolení nových zástupců v představenstvech a kontrolních komisích obou
družstev dle důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl (včetně náhradníků) na
členské schůze družstev, změny stanov a změny orgánů družstev na nejbližší jednání ZMO
T:
O:

zasedání ZMO
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora, Major Martin, JUDr., MBA, náměstek
primátora

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 42

Bod programu: 47.

Změna termínu použití a vyúčtování dotace a změna názvu projektu
Záleská uvedla bod. Materiál byl přijat bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny termínů použití a vyúčtování dotací a úpravu názvu jednoho z projektů dle důvodové
zprávy
3.
ukládá
uzavřít dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce
o změně termínu použití a vyúčtování dotace a změně názvu projektu dle důvodové zprávy
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 43

Bod programu: 48.

Zimní stadion – majetkoprávní vztahy
Konzultanti: Hlídek – odbor cestovního ruchu, kultury a sportu; Kopecký – odbor právní;
Konečný – AK Konečný
Záleská uvedla bod. Konečný blíže okomentoval materiál včetně příloh. V rozpravě
konzultanti reagovali na dotazy členů rady. Po diskusi byly provedeny úpravy ve Smlouvě o
poskytnutí provozní podpory (dotace) na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu
z rozpočtu SMOl týkající se možnosti zániku smlouvy. Na závěr Záleská upozornila, že
materiál bude postoupen ke schválení na ZMO. Upravený materiál byl jednohlasně schválen.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s postupem navrženým v upravené důvodové zprávě
3.
souhlasí
s uzavřením upravené smlouvy o nájmu a správě, provozování, údržbě a opravách zimního
stadionu se společností HC Olomouc s.r.o. se sídlem Olomouc, Hynaisova 9a, IČ 25849123
k souboru nemovitých a movitých věcí v areálu zimního stadionu v Olomouci v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve znění návrhu (v příloze 2) s účinností od 1.1.2020 dle záměru
zveřejněného 22.10.2019, a to po projednání v zastupitelstvu města
4.
ruší
záměr pronajmout soubor nemovitých a movitých věcí v areálu zimního stadionu v Olomouci
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc uveřejněný dne 4.6.2019

5.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí upravený návrh smlouvy o nájmu a správě, provozování, údržbě a opravách
zimního stadionu se společností HC Olomouc s.r.o. se sídlem Olomouc, Hynaisova 9a, IČ
25849123 k souboru nemovitých a movitých věcí v areálu zimního stadionu v Olomouci
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc (dle přílohy 2)
6.
doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s upravenou Smlouvou o poskytnutí provozní podpory /dotace/ na sportovní a
multifunkční rekreační infrastrukturu z rozpočtu statutárního města Olomouce v areálu
zimního stadionu pro příjemce HC Olomouc s.r.o. (dle přílohy 3)
7.
doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s dohodou o narovnání s HC Olomouc s.r.o. a uložit věcně příslušnému náměstkovi
uzavřít tuto dohodu do 31.12.2019 (dle přílohy 4)
8.
bere na vědomí
návrh upravené Smlouvy o zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město
Olomouc společností HC Olomouc s.r.o. (dle přílohy 5)
9.
bere na vědomí
návrh koncepce zprovoznění malé haly a zájem o nájem malé haly spolkem Hanácká
Sportovní Mládež Olomouc z.s. doručený 18.11.2019 (dle přílohy 6)
10.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí návrh koncepce zprovoznění malé haly a zájem o nájem malé haly v areálu
zimního stadionu spolkem Hanácká Sportovní Mládež Olomouc z.s. (dle přílohy 6)
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 44

Bod programu: 49.

Darovací smlouva – přípojka nízkého napětí Andrův stadion
Konzultant: Konečný – AK Konečný
Záleská uvedla bod. Konečný blíže okomentoval materiál. Schváleno bez rozpravy
v předloženém znění.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2.
schvaluje
předloženou darovací smlouvu
3.
ukládá
věcně příslušnému náměstkovi podepsat darovací smlouvu s akciovou společností SK
Sigma Olomouc
T:
O:

9. 12. 2019
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 45

Bod programu: 50.

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí
2020
Materiál vzala rada města na vědomí bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 46

Bod programu: 51.

Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Primátor uvedl bod. Materiál byl přijat bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) do funkce
přísedících Okresního soudu v Olomouci Jana Krejčího, Ing. Jana Říhoška, Jaromíra
Žádníka a Lucii Živcovou pro funkční období 2019 – 2023
3.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí vzdání se funkcí přísedících Okresního soudu v Olomouci pana Ing. Karla
Robenka, paní Ing. Jarmily Robenkové a paní Dagmar Hrbkové
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 47

Bod programu: 52.

Dotační program odboru kancelář primátora
Primátor uvedl bod. Materiál byl přijat bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
dotační program dle důvodové zprávy a přílohy dle důvodové zprávy

3.
ukládá
zveřejnit dotační program na úřední desce Magistrátu města Olomouce a na webových
stránkách města
T:
O:

17. 12. 2019
vedoucí odboru kancelář primátora

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 48

Bod programu: 53.

Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 7. zasedání ZMO
konaného 4. 11. 2019
Materiál byl projednán bez rozpravy a bez úprav.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 7, část 3 usnesení ZMO ze dne 4. 11. 2019 - Žádost o poskytnutí individuální dotace
- Národní výstava psů:
- ZMO ukládá ekonomickému odboru provést rozpočtové změny (T: ihned)
T:
9. 12. 2019
O: vedoucí ekonomického odboru
2.
ukládá
k bodu 7, část 4 usnesení ZMO ze dne 4. 11. 2019 - Žádost o poskytnutí individuální dotace
- Národní výstava psů:
- ZMO ukládá odboru cestovního ruchu, kultury a sportu uzavřít Veřejnoprávní smlouvu (T:
ihned)
T:
9. 12. 2019
O:
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
3.
ukládá
k bodu 9, část 4 usnesení ZMO ze dne 4. 11. 2019 - Změna č. VI Územního plánu Olomouc:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173, odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. VI
Územního plánu Olomouc veřejnou vyhláškou (T: ihned)
T:
9. 12. 2019
O:
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
4.
ukládá
k bodu 10, část 4 usnesení ZMO ze dne 4. 11. 2019 - Změna č. VII Územního plánu
Olomouc - vydání:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. VII
Územního plánu Olomouc (T: ihned)
T:
9. 12. 2019
O:
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

5.
ukládá
k bodu 11, část 4 usnesení ZMO ze dne 4. 11. 2019 - Změna č. VIII Územního plánu
Olomouc:
- ZMO ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. VIII Územního
plánu Olomouc (T: ihned)
T:
9. 12. 2019
O:
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
6.
ukládá
k bodu 12, část 3 usnesení ZMO ze dne 4. 11. 2019 - Dodatky zřizovacích listin
příspěvkových organizací - škol a Smlouvy o bezúplatném převodu majetku:
- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele škol (T: 13. 12. 2019)
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru školství

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 49

Bod programu: 54.

Stanovení termínu a návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva
města Olomouce
Program 8. zasedání zastupitelstva byl upraven dle návrhů členů rady města a přijat.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 8. zasedání ZMO: pátek 13. 12. 2019 od 9:00 hodin
- místo konání 8. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova
10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 8. zasedání ZMO dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 50

Bod programu: 55.

Žádost o užití znaku města Olomouce
Primátor uvedl bod. Projednáno bez rozpravy.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2.
souhlasí
s užitím znaku města Olomouce dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 51

Bod programu: 56.

Zahraniční služební cesta
Konečný uvedl bod a požádal o doplnění důvodové zprávy dle návrhu předloženého „na stůl“
- radou města akceptováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 52

Bod programu: 57.

Různé
Tajemník požádal o schválení materiálu v předloženém znění. RMO souhlasila.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení tarifů dle důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 53

Bod programu: 58.

Dohoda o vypořádání závazků
Konzultantka: Fantová – odbor školství
Fantová konstatovala, že došlo k pochybení při zveřejnění v registru smluv, proto je třeba to
napravit schválením předloženého materiálu. Radou města akceptováno.

Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
Dohodu o vypořádání závazků dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
zajistit podpisy Dohody o vypořádání závazků smluvními stranami a její zveřejnění
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru školství

4.
ukládá
zajistit vyrozumění poskytovatele dotace v souladu s usnesením Rady města Olomouce
T:
O:

9. 12. 2019
vedoucí odboru investic

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 54

Jednání RMO bylo ukončeno v 16:00 hodin.

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

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

