USNESENÍ
z 40. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 2. 2020
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout
na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Jednání jediného akcionáře Technických služeb města
Olomouce, a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
zprávu představenstva
3.
schvaluje
společnost HZ Olomouc, spol. s r.o., IČO: 49610112, jako auditora pro ověření účetní
závěrky za r. 2020-2022
4.
ukládá
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení
HZ Olomouc, spol. s r.o., IČO: 49610112 jako auditora pro ověření účetní závěrky
za
r. 2020-2022
T:
O:

2. 3. 2020
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 1.
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Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 24. 2. 2020 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
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1224 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiných vlastníků – budova č. p. 608, byt. dům,
která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod
č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 487/4 ostatní plocha o výměře 80 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002718/2017/Mlc ze dne 31. 10.
2017 uzavřenou s panem XXXXX, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 460/9
ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by
mělo dojít k rozšíření předmětu pachtu o část pozemku parc. č. 460/9 ostatní plocha
o výměře 30 m2, o část pozemku parc. č. 460/11 ostatní plocha o výměře 116 m2
a o pozemek parc. č. 460/54 ostatní plocha o výměře 53 m2, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 326/8 ostatní plocha o výměře 43 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP
dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
5.
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 575/7 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
6.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 300/10 ostatní plocha o výměře 167 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
7.
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 803/3 orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
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8.
schvaluje
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-SMV/NAJ/002955/2018/Mlc ze dne 31. 12. 2018,
jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 806/1 ostatní plocha o výměře 279 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc, uzavřenou s panem XXXXX, manžely XXXXX, panem
XXXXX, panem XXXXX, panem XXXXX a paní XXXXX. Změnou smlouvy by mělo dojít
ke změně subjektu na straně nájemce z paní XXXXX na paní XXXXXdle důvodové zprávy
bod č. 2.5.
9.
schvaluje
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016
ve znění dodatků č. 1 až č. 3 uzavřené s družstvem Zemědělské družstvo Unčovice, jejímž
předmětem je pacht pozemků v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou,
v k. ú. Příkazy, obec Příkazy, v k. ú. Unčovice, obec Litovel a dále v k. ú. Černovír,
Chomoutov, Lošov, Neředín, Radíkov u Olomouce, Řepčín, Topolany u Olomouce, vše obec
Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 1736
trvalý travní porost o výměře 76 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc z předmětu pachtovní
smlouvy a k rozšíření předmětu pachtu o část pozemku parc. č. 1804/12 trvalý travní porost
o výměře 1406 m2 v k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov dle důvodové zprávy bod
č. 2.6.
10.
schvaluje
záměr pronajmout prostor o výměře 29,70 m2 v 3. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní
náměstí č. o. 38, která je součástí pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
11.
schvaluje
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 36,19 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, bydlení, ul.
Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
12.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 17.9.2007, ve znění dodatku,
uzavřenou se spolkem Jdeme Autistům Naproti z.s., k prostorám o výměře 27,52 m2 v 1. NP
budovy č.p. 587, obč. vyb., ul. Slovenská č.o. 5, která je součástí pozemku parc.č.st. 7/1
zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu
by mělo dojít ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
13.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 622/3 ostatní plocha o výměře 50 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem
státu Povodí Moravy, s.p. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
14.
schvaluje
odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/42/2013/Plh ze dne 29. 11. 2013
na pronájem části pozemku parc. č. 236/25 ostatní plocha o výměře 106 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc uzavřené s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
15.
nevyhovuje žádosti
Divadla Tramtarie, z.ú. o nájem části pozemku parc. č. 2134 ostatní plocha o výměře 30 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
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16.
pozastavuje
projednávání žádosti pana Jaroslava Škriby o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada
o výměře 170 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc orgány statutárního města Olomouce a
odstranění oplocení z navazující části pozemku do doby vypracování projektové
dokumentace na propojení ulic Arbesova (respektive Hajnova) a Konrádova dle důvodové
zprávy bod č. 3.4.
17.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. 812/99 ostatní plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc Společenství vlastníků pro dům Topolová 590/19, Slavonín dle důvodové zprávy
bod č. 3.5.
18.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. 812/100 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc Společenství vlastníků pro dům Topolová 583/17, Slavonín dle důvodové zprávy
bod č. 3.6.
19.
schvaluje
nájem pozemku parc. č. st. 238 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 453 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
20.
schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 23 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
21.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 186 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc paní XXXXX a paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
22.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/57/2011/Plh ze dne 4. 1. 2012
uzavřené s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
23.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc manželům XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
24.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002402/2016/Kol ze dne 15. 9. 2016
ve znění dodatků č. 1 až č. 3 uzavřenou se společností Školagro s.r.o., jejímž předmětem je
pacht pozemků v k. ú. Černovír, k. ú. Hejčín, k. ú. Klášterní Hradisko, k. ú. Lazce,
k. ú. Neředín, k. ú. Řepčín, vše obec Olomouc, v k. ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice
a v k. ú. Štarnov, obec Štarnov spočívající v doplnění pozemků, které je pachtýř oprávněn
propachtovat jinému (dát do podpachtu), o pozemky parc. č. 849/2, parc. č. 849/20, parc.
č. 849/28, parc. č. 849/30, parc. č. 905/68, vše orná půda, parc. č. 1183/11 ostatní plocha,
vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 31/25, parc. č. 31/49, parc. č. 42/13, vše orná půda v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, úpravě sazeb pachtovného u těchto pozemků, k opravě
sazby pachtovného u části pozemku parc. č. 930/20 orná půda o výměře 44786 m2 v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc, k vyjmutí pozemku parc. č. 95/2 orná půda v k. ú. Lazce, obec
Olomouc z předmětu pachtu a dalších povinností pachtýře dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
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25.
bere na vědomí
opravu výměry pozemku parc. č. 228/25 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
26.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 25.8.2003, ve znění dodatků, uzavřené
se SPOLU Olomouc, z.ú., k prostorám o výměře 123,42 m2 ve 4. NP budovy č.p. 27 (obč.
vyb.), na ulici Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. plocha
a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve změně výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
27.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 21.12.2005, ve znění dodatků, uzavřené
se SPOLU Olomouc, z.ú., k prostorám o výměře 68,79 m2 ve 4. NP budovy č.p. 27 (obč.
vyb.), na ulici Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. plocha
a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve změně výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
28.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 18.8.2003, ve znění dodatku, uzavřené
se SPOLU Olomouc, z.ú., k prostorám o výměře 16,10 m2 ve 2. NP budovy č.p. 27 (obč.
vyb.), na ulici Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. plocha
a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve změně výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
29.
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 29.4.2002, ve znění dodatku, uzavřené
se SPOLU Olomouc, z.ú., k prostorám o výměře 41,71 m2 ve 2. NP budovy č.p. 27 (obč.
vyb.), na ulici Dolní náměstí č.o. 38, která je součástí pozemku parc.č.st. 450/1 zast. plocha
a nádvoří, v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající ve změně výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
30.
souhlasí
s bezplatným využitím pozemku parc.č. 531/1, ostatní plocha, o výměře 8588 m2,
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro pořádání akce Dřevorubecké závody Svatý
Kopeček – Šestý ročník, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
31.
souhlasí
s krátkodobým bezplatným využitím části pozemku parc.č. 531/1, ostatní plocha, o výměře
2500 m2, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro pořádání akce „Letní kino“, za podmínek
dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
32.
souhlasí
s krátkodobým bezplatným využitím pozemku parc.č. 531/1, ostatní plocha, o výměře 8588
m2, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro pořádání akce „Svatokopecké hody 2020“,
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
33.
souhlasí
s bezplatným využitím parkovacích míst na části pozemku parc. č. 532/1, ostatní plocha,
o výměře 3485 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, Základní školou a Mateřskou
školou Olomouc, Dvorského 33, příspěvkovou organizací, za podmínek dle důvodové zprávy

5

bod č. 3.17.
34.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 4. 3. 2019, bod programu 3, bod 1.5. důvodové zprávy, ve věci
schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 323/12 ostatní plocha o výměře 26 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
35.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemku parc. č. 323/12 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle smlouvy o bezúplatném převodu ev. č. 19/77/3/7/5102, která tvoří
přílohu č. 1 dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
36.
svěřuje
zeleň nacházející se na částech pozemku parc. č. 323/12 ostatní plocha o celkové výměře
3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc do správy odboru městské zeleně a
odpadového hospodářství MMOl dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
37.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. 793/18 orná půda o výměře 15 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc
z vlastnictví společnosti Rezidence Chomoutov s.r.o. do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 121,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
38.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 11. 9. 2019, bod programu 3, bod 2.19. důvodové právy, ve věci
schválení směny pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc.
č. 962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část
pozemku parc. č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599
m2, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že ČR – Úřad práce České
republiky uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu zjištěných cen
pozemků ve výši 15 610,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
39.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnu pozemku parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a sjezd k rodinnému
domu, a pozemku parc. č. 459/16 ostatní plocha o výměře 557 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc, vše ve vlastnictví ČR – Úřadu práce České republiky za část pozemku parc.
č. 962/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 962/5 ostatní plocha) o výměře 39 m2 a část
pozemku parc. č. 959/10 ostatní plocha (dle GP parc. č. 959/54 ostatní plocha) o výměře 599
m2, jehož součástí je veřejně přístupná účelová komunikace a chodník, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město
Olomouc uhradí ČR – Úřadu práce České republiky doplatek cenového rozdílu ve výši
1 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
40.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. o prodej pozemků parc. č. st. 24,
parc. č. st. 865/1, parc. č. st. 866/1, parc. č. st. 1698, parc. č. st. 1764/1, parc. č. st. 1764/2,
vše zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 79/25, parc. č. 86/2, parc. č. 116/70 a parc.
č. 116/134, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
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zprávy bod č. 4.4.
41.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1943 ostatní plocha o výměře
38 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
42.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana XXXXX a paní XXXXXo prodej části pozemku parc. č. 497/2 ostatní plocha
o výměře 45 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
43.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 438/1 orná půda v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
44.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 543/3 trvalý travní porost o výměře
298 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
45.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej 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 panu XXXXX za kupní cenu
ve výši 497 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
46.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 506/3 zahrada (dle GP parc. č. 506/7 zahrada) o výměře
103 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu
ve výši 263 449,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
47.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002961/2016/Plh ze dne 28. 2. 2017
uzavřené s paní XXXXXa paní XXXXX spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 506/3
zahrada (dle GP parc. č. 506/7 zahrada) o výměře 103 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
z předmětu pachtu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
48.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. 1568/1 orná půda a parc. č. 1567 ostatní plocha, oba v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou obci Horka nad Moravou za kupní cenu ve výši
2 607 990,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
49.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti VITSOL, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda
o výměře 4 287 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové
zprávy bod č. 4.11.
50.
schvaluje
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002506/2016/Plh ze dne 12. 9. 2016,
ve znění dodatků č. 1 - 3 spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda
o výměře 67449 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou z předmětu pachtu
dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
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51.
schvaluje
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 29. 5. 2013 uzavřené s Honebním
společenstvem Haná spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 1568/1 orná půda v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou z předmětu této dohody dle důvodové zprávy bod
č. 4.11.
52.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace včetně parkovacích stání, chodníku a
veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 812/80, parc. č. 812/101, parc. č. 812/102 a parc.
č. 812/103, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, se společností STAFOS REAL, s.r.o. jako prodávajícím, za kupní cenu 484,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
bod č. 5.1.
53.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na stavbu kanalizace DN 1000 a DN 800 (sběrač AII c)
na pozemcích v k. ú. Povel, obec Olomouc, se společností OBI Česká republika s.r.o., jako
prodávajícím za kupní cenu ve výši 6.050,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
54.
schvaluje
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou chodníku a veřejného osvětlení na pozemku
parc. č. 394/2 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, s Olomouckým krajem
a společností SPV red, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
55.
schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/11/2013/Hoa uzavřené s panem XXXXX dle důvodové zprávy
bod č. 5.4.
56.
schvaluje
uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu vodovodu DN 100 na pozemcích parc.
č. 311/1 a parc. č. 316, vše ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc,
s panem XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
57.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu chodníku včetně přístupového
schodiště na pozemcích parc. č. 1458/4 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a
parc. č. 200/1 ostatní plocha a parc. č. 1/1 zahrada, vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc,
s manžely XXXXX, jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
58.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně parkovacích stání,
kontejnerového stání a odvodnění, vodovodu, tlakové a gravitační kanalizace, veřejného
osvětlení a chráničky na optický kabel na pozemcích parc. č. 700/7 orná půda, parc. č. 693,
parc. č. 717, parc. č. 723 a parc. č. 731, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc,
se společností Maestra Development s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
59.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby
vodovodu DN 100 a tlakové kanalizace DN 80 se společností Maestra Development s.r.o.,
dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
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60.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 105/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
61.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 105/2 ostatní plocha v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
62.
revokuje
usnesení RMO ze dne 3. 6. 2019, bod programu č. 3, bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 180/2 orná půda v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
63.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 180/2 orná půda v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
64.
revokuje
usnesení RMO ze dne 12. 8. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.6. důvodové zprávy ve věci
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 653/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
65.
schvaluje
zřízení věcného břemene věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového
vedení NN na pozemku parc. č. 653/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
66.
revokuje
usnesení RMO ze dne 18. 12. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6.12. důvodové zprávy
ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 4, parc. č. 432/28,
parc. č. 439/3, parc. č. 452/3, parc. č. 452/4, parc. č. 453/1, parc. č. 453/2, parc. č. 453/3,
parc. č. 453/5, parc. č. 453/6 a parc. č. 512, vše ostatní plocha a parc. č. 27/6 zahrada, vše v
k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti LEMO Internet a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.4.
67.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemcích parc. č. 1/4, parc. č. 4, parc. č. 326/8, parc. č. 432/28, parc. č. 439/3, parc.
č. 452/3, parc. č. 452/4, parc. č. 453/1, parc. č. 453/2, parc. č. 453/3, parc. č. 453/5, parc.
č. 453/6, parc. č. 453/8, vše ostatní plocha a parc. č. 475 zahrada, vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.4.
68.
revokuje
usnesení RMO ze dne 31. 10. 2017, bod programu č. 2., bod č. 6.20. důvodové zprávy
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ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení
na pozemku parc. č. 95/3 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
69.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 95/3 ostatní plocha a parc. č. 98/2 zahrada, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
70.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc.
č. 380/66 zahrada, parc. č. 380/85, parc. č. 390/8, parc. č. 390/12, parc. č. 390/13, parc.
č. 401/6, parc. č. 401/7, parc. č. 401/8, parc. č. 401/10, parc. č. 401/11, parc. č. 401/12, parc.
č. 401/13, parc. č. 401/14, parc. č. 401/15, parc. č. 401/17, parc. č. 439/1,vše ostatní plocha,
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 6.6.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Koupě 67 přístřešků MHD na autobusových a tramvajových
zastávkách s reklamními panely, lavičkami a elektropřípojkami
z vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o. do vlastnictví
statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi 63 přístřešků MHD na autobusových a tramvajových zastávkách s reklamními panely,
lavičkami a elektropřípojkami umístěných na částech pozemků parc. č. 1126 ostatní plocha a
parc. č. 1082/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 624/2 ostatní plocha, parc.
č. 842/7 ostatní plocha, parc. č. 120/5 ostatní plocha, parc. č. 185/1 trvalý travní porost, parc.
č. 813/3 ostatní plocha a parc. č. 624/26 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, parc. č.
1414/1 ostatní plocha, parc. č. 1420/4 ostatní plocha a parc. č. 1420/13 ostatní plocha, vše
v k. ú. Chválkovice, parc. č. 35/1 zahrada v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 111/1 ostatní
plocha, parc. č. 115/2 ostatní plocha a parc. č. 115/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, parc.
č. 509/3 ostatní plocha, parc. č. 590/2 ostatní plocha, parc. č. 51/2 ostatní plocha, parc.
č. 555/7 ostatní plocha, parc. č. 49/2 orná půda a parc. č. 575/12 ostatní plocha, vše v k. ú.
Nové Sady U Olomouce, parc. č. 800/4 ostatní plocha, parc. č. 590/3 ostatní plocha, parc.
č. 549/3 ostatní plocha, parc. č. 590/4 ostatní plocha, parc. č. 556/3 ostatní plocha, parc.
č. 557/5 ostatní plocha, parc. č. 557/1 ostatní plocha, parc. č. 1063 ostatní plocha, parc.
č. 1065/4 ostatní plocha, parc. č. 536 ostatní plocha, parc. č. 542 ostatní plocha, parc. č.
631/2 ostatní plocha, parc. č. 800/7 ostatní plocha a parc. č. 607/11 ostatní plocha, vše
v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 94/31 ostatní plocha, parc. č. 149 ostatní plocha, parc. č. 124/16
ostatní plocha, parc. č. 158/3 ostatní plocha, parc. č. 75/135 ostatní plocha, parc. č. 79/4
ostatní plocha, parc. č. 79/30 ostatní plocha, parc. č. 125/2 ostatní plocha, parc. č. 125/20
ostatní plocha, parc. č. 75/72 ostatní plocha, parc. č. 134/1 ostatní plocha, parc. č. 105/49
ostatní plocha, parc. č. 125/8 ostatní plocha, parc. č. 124/10 ostatní plocha a parc. č. 124/9
ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 96 ostatní plocha a parc. č. 97/1 ostatní
plocha, vše v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 345/4 ostatní plocha, parc. č. 460/88 ostatní plocha,
parc. č. 497/2 ostatní plocha a parc. č. 350/22 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, parc.
č. 970/1 ostatní plocha, parc. č. 1026/2 ostatní plocha a parc. č. 938/2 trvalý travní porost,
vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 110/3 ostatní plocha v k. ú Topolany u Olomouce, vše obec
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Olomouc, z vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o. do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 3.139.370,- Kč.
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi 1 přístřešku MHD na autobusové zastávce s reklamním panelem a lavičkou
umístěného na části pozemku parc. č. 718/12 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, z vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o. do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 64.226,- Kč.
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi 1 přístřešku MHD na autobusové zastávce s reklamním panelem a lavičkou
umístěného na části pozemku parc. č. 432/18 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z
vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní
cenu ve výši 40.182,- Kč.
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi 1 přístřešku MHD na autobusové zastávce s reklamním panelem, lavičkou
a elektropřípojkou umístěného na části pozemku parc. č. st. 1030 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, z vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o.
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 35.709,- Kč.
5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi 1 přístřešku MHD na autobusové zastávce umístěného na části pozemku parc. č. 99/1
ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, z vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o. do
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 77.564,- Kč.
6.
svěřuje
odboru dopravy a územního rozvoje MMOl do správy 67 přístřešků MHD na autobusových a
tramvajových zastávkách umístěných na částech pozemků parc. č. 1126 ostatní plocha a
parc. č. 1082/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 624/2 ostatní plocha, parc.
č. 842/7 ostatní plocha, parc. č. 120/5 ostatní plocha, parc. č. 185/1 trvalý travní porost, parc.
č. 813/3 ostatní plocha a parc. č. 624/26 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, parc. č.
1414/1 ostatní plocha, parc. č. 1420/4 ostatní plocha a parc. č. 1420/13 ostatní plocha, vše
v k. ú. Chválkovice, parc. č. 35/1 zahrada v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 111/1 ostatní
plocha, parc. č. 115/2 ostatní plocha a parc. č. 115/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Lazce, parc.
č. 509/3 ostatní plocha, parc. č. 590/2 ostatní plocha, parc. č. 51/2 ostatní plocha, parc.
č. 555/7 ostatní plocha, parc. č. 49/2 orná půda a parc. č. 575/12 ostatní plocha, vše
v k. ú. Nové Sady U Olomouce, parc. č. 800/4 ostatní plocha, parc. č. 590/3 ostatní plocha,
parc. č. 549/3 ostatní plocha, parc. č. 590/4 ostatní plocha, parc. č. 556/3 ostatní plocha,
parc. č. 557/5 ostatní plocha, parc. č. 557/1 ostatní plocha, parc. č. 1063 ostatní plocha,
parc. č. 1065/4 ostatní plocha, parc. č. 536 ostatní plocha, parc. č. 542 ostatní plocha, parc.
č. 631/2 ostatní plocha, parc. č. 800/7 ostatní plocha a parc. č. 607/11 ostatní plocha, vše
v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 94/31 ostatní plocha, parc. č. 149 ostatní plocha, parc. č. 124/16
ostatní plocha, parc. č. 158/3 ostatní plocha, parc. č. 75/135 ostatní plocha, parc. č. 79/4
ostatní plocha, parc. č. 79/30 ostatní plocha, parc. č. 125/2 ostatní plocha, parc. č. 125/20
ostatní plocha, parc. č. 75/72 ostatní plocha, parc. č. 134/1 ostatní plocha, parc. č. 105/49
ostatní plocha, parc. č. 125/8 ostatní plocha, parc. č. 124/10 ostatní plocha a parc. č. 124/9
ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 96 ostatní plocha a parc. č. 97/1 ostatní
plocha, vše v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 345/4 ostatní plocha, parc. č. 460/88 ostatní plocha,
parc. č. 497/2 ostatní plocha a parc. č. 350/22 ostatní plocha, vše v k. ú. Povel, parc. č.
970/1 ostatní plocha, parc. č. 1026/2 ostatní plocha a parc. č. 938/2 trvalý travní porost, vše
v k. ú. Řepčín, parc. č. 110/3 ostatní plocha v k. ú Topolany u Olomouce, parc. č. 718/12
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 432/8 ostatní plocha v k. ú. Hejčín,
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parc. č. st. 1030 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany a parc. č. 99/1 ostatní plocha
v k. ú. Bělidla, vše obec Olomouc, za podmínky převedení těchto přístřešků do vlastnictví
statutárního města Olomouce.
Předložil:

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Mgr. Miloslav Tichý, člen rady města
Bod programu: 4.

5

Severní propoj - II/48 Olomouc přeložka silnice

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
ukládá
odboru investic spolupracovat s Olomouckým krajem na majetkoprávní a investiční přípravě
akce „II/448 Olomouc – přeložka silnice (II. etapa)“, kdy statutární město Olomouc se bude
snažit majetkoprávně vypořádat pozemky pod stavbou SO 110 Stezka pro cyklisty a chodce
(smíšená stezka pro chodce a cyklisty, chodník, cyklostezka), SO 451 Veřejné osvětlení
a dále pod zelení související se stavbou,
T:
O:

červen 2022
vedoucí odboru investic

3.
souhlasí
s přímým zadáním externímu zástupci vybraným Olomouckým krajem za účelem řešení
majetkoprávních vztahů,
4.
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy s Mgr. Janem Kudelou, IČ 74908049, který bude jménem
statutárního města Olomouce a na jeho účet jednat s vlastníky dotčených pozemků, příkazní
smlouva je přílohou č. 4 důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Droždín - okružní křižovatka - smlouva o společném zadávání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
uzavření smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Olomouc a Správou silnic
Olomouckého kraje, příspěvskovou organizací,
3.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora podpisem smlouvy o společném zadávání
mezi statutárním městem Olomouc a Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizací.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6.

7

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi statutárním městem Olomouc
jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí
odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „II/448 Olomouc – přeložka
silnice, II. etapa“ pod stavbou SO 110 Stezka pro cyklisty a chodce (smíšená stezka pro
chodce a cyklisty, chodník, cyklostezka) a SO 451 Veřejné osvětlení, v k.ú. Řepčín, obec
Olomouc dle tabulky uvedené důvodové zprávě. Kupní cena bude sjednána ve výši
630 Kč/m2. Kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, kterým bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“ kolaudována a
za podmínky, že na pozemcích nebo jejich částech bude umístěna stavba SO 110 Stezka
pro cyklisty a chodce (smíšená stezka pro chodce a cyklisty, chodník, cyklostezka) a SO 451
Veřejné osvětlení, které budou ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Statutární město
Olomouc uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních
poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv
o budoucích kupních smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění statutárního města
Olomouce provést stavbu SO 110 Stezka pro cyklisty a chodce (smíšená stezka pro chodce
a cyklisty, chodník, cyklostezka) a SO 451 Veřejné osvětlení dle důvodové zprávy bod 1.1,
3.
schvaluje
uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti mezi statutárním městem
Olomouc jako budoucím oprávněným a vlastníky pozemků jako budoucími povinnými
na budoucí zřízení služebnosti umístění a provozování stavby SO 110 Stezka pro cyklisty a
chodce (smíšená stezka pro chodce a cyklisty, chodník, cyklostezka) a SO 451 Veřejné
osvětlení, na pozemcích v katastrálním území Řepčín dle tabulky uvedené důvodové zprávě.
Jednorázová úplata za zřízení služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku
po dokončení a geometrickém zaměření stavby. Služebnosti budou zřízeny na dobu
neurčitou. Smlouvy o zřízení služebnosti budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“
kolaudována a za podmínky, na pozemcích nebo jejich částech bude umístěna stavba SO
110 Stezka pro cyklisty a chodce (smíšená stezka pro chodce a cyklisty, chodník,
cyklostezka) a SO 451 Veřejné osvětlení které budou ve vlastnictví statutárního města
Olomouce. Statutární město Olomouc uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smluv
o zřízení služebnosti včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích smlouvách bude rovněž ustanovení
o oprávnění statutárního města Olomouce provést stavbu SO 110 Stezka pro cyklisty a
chodce (smíšená stezka pro chodce a cyklisty, chodník, cyklostezka) a SO 451 Veřejné
osvětlení dle důvodové zprávy bod 1.1,
4.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků parc. č. 673/23 orná půda o výměře 1129 m2, parc. č. 673/45 orná
půda o výměře 4237 m2, parc. č. 673/1 orná půda o výměře 3689 m2, parc. č. 674/5 lesní
pozemek o výměře 35 m2 a parc. č. 675/1 ostatní plocha o výměře 159 m2, vše v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc, ve vlastnictví paní XXXXX za cenu 500.000 Kč do vlastnictví
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statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.2,
5.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků parc. č. 757/7 ostatní plocha o výměře 63 m2, parc. č. 762/3 vodní
plocha o výměře 451 m2 a parc. č. 763/10 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k.ú.
Chomoutov, obec Olomouc, ve vlastnictví pana XXXXX za cenu obvyklou ve výši 65.000 Kč
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3,
6.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 124/1 ostatní plocha o výměře
cca 30 m2 v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, mezi
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako budoucím
obdarovaným za bezúplatný převod části pozemku parc. č. 124/10 ostatní plocha o výměře
cca 120 m2 v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města
Olomouce, mezi Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a statutárním městem
Olomouc jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 1.4,
7.
schvaluje
zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování podzemního a nadzemního
komunikačního vedení a v oprávnění vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti
se zajištěním provozu, oprav a údržby vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích
ve vlastnictví statutárního města Olomouce (jako povinný) parc. č. 79/4, 116/30, 116/31,
116/32, 116/37, 116/38, 116/39, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc,
v rozsahu dle situačního nákresu za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH/m2 dotčené
plochy u nové pokládky komunikačního vedení a bezúplatně u přeložky inženýrských sítí na
dobu neurčitou ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. (jako oprávněný) dle důvodové zprávy
bod 2.1,
8.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení budoucí služebnosti spočívající ve zřízení a
provozování podzemního a nadzemního komunikačního vedení a v oprávnění vstupovat a
vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zajištěním provozu, oprav a údržby vedení
veřejné komunikační sítě na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce (jako
povinný) parc. č. 79/4, 116/30, 116/31, 116/32, 116/37, 116/38, 116/39, vše ostatní plocha
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, v rozsahu dle situačního nákresu za jednorázovou
úplatu ve výši 100 Kč + DPH/m2 dotčené plochy u nové pokládky komunikačního vedení a
bezúplatně u přeložky inženýrských sítí na dobu neurčitou ve prospěch společnosti Nej.cz
s.r.o. (jako oprávněný) dle důvodové zprávy bod 2.1,
9.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení budoucího věcného břemene spočívající
ve zřízení, provozování, údržbě, opravách a úpravách kabelové přípojky na pozemku
ve vlastnictví Česká republika – s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní
pozemkový úřad (jako obtížený) parc. č. 1880 vodní plocha, v k.ú. Grygov, obec Grygov
v rozsahu dle situace za jednorázovou úplatu 1000,- Kč na dobu neurčitou ve prospěch
statutárního města Olomouce (jako oprávněný).Za užívání pozemku po dobu realizace
stavby se statutární město z zavazuje uhradit jednorázovou paušální úplatu 500,- Kč dle
důvodové zprávy bod 2.2,
10.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a souhlasu s umístěním stavby
spočívající ve umístění, provozování, údržbě, opravách a úpravách stavby komunikace IV.
třídy (chodníku) na pozemcích parc. č. 193/2 orná půda a parc. č. 389/9 ostatní plocha, vše
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v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouce dle situačního nákresu ve společném jmění
manželů XXXXX ve prospěch statutárního města Olomouce bezúplatně a na dobu neurčitou
dle důvodové zprávy bod 2.3,
11.
doporučuje zastupitelstvu města
usnesení ZMO ze dne 13. 12 2019 bod programu č. 5 bod 1.3. důvodové zprávy ve věci
schválení 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 2.3.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 7.

8

Veřejná zakázka č. 20029 - Autorský dozor Tramvajová trať 8.
května - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru,
k výše uvedené veřejné zakázce,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli,
3.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA, námestka primátora
k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše
uvedeného zadávacího řízení.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.

9

Veřejná zakázka č. 20034 - Záchranný archeologický výzkum
Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru,
k výše uvedené veřejné zakázce,
2.
schvaluje
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli,
3.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora
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k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i v rámci výše
uvedeného zadávacího řízení.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.1.

10

Veřejná zakázka č. 20032 - Heyrovského - Arbesova,
komunikace - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
a) zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 8.2.

11

Veřejná zakázka – Zajištění realizace dvou expozic
zahradnických výstav na Výstavišti Flora Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru
k výše uvedené veřejné zakázce
2.
schvaluje
v souladu s článkem 38.3 vnitřního předpisu č. 4/2019 přímé zadání jednomu dodavateli
3.
pověřuje
pověřuje Mgr. Markétu Záleskou k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě
s vybraným dodavatelem/i v rámci výše uvedeného zadávacího řízení
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 8.3.
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12

Veřejná zakázka č. 19144 - Polopodzemní kontejnery Nové
Sady - rozhodnutí o námitkách

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
odmítá
v souladu s § 245 odst. 3 písm c) zákona č. 134/2016 Sb. námitku stěžovatele proti
zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky z důvodů uvedených v důvodové
zprávě.
Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.4.

13

Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZŠ Heyrovského

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu - ZŠ Heyrovského

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
zajistit plnění povinností č. 1-6 dle části B1 důvodové zprávy
T:
O:

23. 3. 2020
vedoucí odboru školství

3.
ukládá
zajistit plnění povinnosti č. 7 dle části B1 důvodové zprávy
T:
O:

23. 3. 2020
vedoucí ekonomického odboru

4.
ukládá
zajistit plnění povinností č. 7-9 dle části B1 důvodové zprávy
T:
O:

23. 3. 2020
vedoucí odboru investic
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5.
ukládá
zrušit zvláštní účet č. 8222142/0800
T:
O:

23. 3. 2020
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 10.

15

Rozpočtové změny roku 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2020 dle upravené důvodové zprávy
3.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2020
dle upravené důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
1. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Purkyňova 3, Olomouc
XXXXX, Dolní náměstí 47, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 5, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 9, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 13, Olomouc
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XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 15, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 12, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 14, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Na Trati 80, Olomouc
XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Balbínova 7, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, U letiště 2, Olomouc
XXXXX, U letiště 6, Olomouc
XXXXX, U letiště 8, Olomouc
XXXXX, Mariánská 8, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
XXXXX, XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - byty pro seniory:
XXXXX, Erenburgova 26, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, Holečkova 9, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Peškova 1, Olomouc
XXXXX, Fischerova 2, Olomouc
XXXXX, Fischerova 4, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
XXXXX, Fischerova 6, Olomouc
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XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 2, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, Příčná 8, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 64, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 66, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
XXXXX, Topolová 7, Olomouc
XXXXX, Přichystalova 62, Olomouc
XXXXX, Pavelčákova 21, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 3, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 17, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 19, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Balbínova 9, Olomouc
XXXXX, U letiště 2, Olomouc
d) do 31.7.2020, do 31.8.2020, do 30.9.2020, do 31.12.2020, do 31.1.2021 a 14.2.2022 s
nájemci:
XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.7.2020
XXXXX, 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 6, Olomouc – do 31.8.2020
XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2020
XXXXX, Jiráskova 10A, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, XXXXX, Jiráskova 10C, Olomouc – do 31.1.2022
XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX,XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2021
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XXXXX, Sladkovského 1, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1A, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.1.2021
XXXXX, Sladkovského 1D, Olomouc – do 14.2.2022
XXXXX, Sladkovského 1E, Olomouc – do 31.1.2022
e) na půl roku, 3 měsíce, 2 měsíce s nájemci:
XXXXX, U letiště 2, Olomouc
XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Holická 51, Olomouc
XXXXX, XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 18, Olomouc
XXXXX, Černá cesta 29, Olomouc
XXXXX, Ztracená 1, Olomouc
XXXXX, Synkova 4, 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, Černá cesta 13, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Černá cesta 23, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, Politických vězňů 4, Olomouc – BPS – na 3 měsíce
XXXXX, Přichystalova 68, Olomouc – BPS – na 3 měsíce
XXXXX, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, XXXXX, Polská 57, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce
XXXXX, tř. Kosmonautů 18, Olomouc – na žádost nájemce, na 2 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d, e)
2. neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
XXXXX, Balbínova 5, Olomouc, byt č. 11
dle důvodové zprávy bod 2)
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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17

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
3.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 13.

18

Označení vlastníka

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

19

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dlouhá dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Erbenova dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husova dle bodu 4. důvodové zprávy
6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Tomkova dle bodu 5. důvodové zprávy
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7.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Křivá dle bodu 6. důvodové zprávy
8.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Skupova dle bodu 7. důvodové zprávy
9.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husova dle bodu 8. důvodové zprávy
10.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Jungmanova dle bodu 9. důvodové zprávy
11.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Tomkova dle bodu 10. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 15.

20

Změna č. I regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská I.P.Pavlova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vydat změnu č. I regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská - I.P.Pavlova
3.
ukládá
předložit návrh na vydání změny č. I regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská I.P.Pavlova na zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 17.

21

Nová vozovna DPMO – vyhledávací studie

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
lokalitu pro novou vozovnu DPMO dle závěru důvodové zprávy
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3.
ukládá
odboru strategie a řízení, útvaru hlavního architekta, uplatnit v rámci změny č. X Územního
plánu Olomouc podmět na prověření umístění vozovny dle závěru důvodové zprávy
T:
O:

29. 6. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

4.
ukládá
odboru majetkoprávnímu v rámci Dlouhodobé koncepce hospodaření s vybraným nemovitým
majetkem ve vlastnictví SMOl na období r. 2019 - 2022 předložit ZMO v červnu 2020
ke schválení zařazení dotčených pozemků do kategorie A
T:
O:

25. 5. 2020
vedoucí odboru majetkoprávního

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 18.

22

Petice - regulační plán RP-22 Sídliště Neředín - Nová ulice doplnění

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou DZ
2.
ukládá
určenému zastupiteli předložit a projednat petici na nejbližším zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 19.

23

Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
rozdělit prostředky státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020 včetně
povinné finanční spoluúčasti města mezi 4 akce obnovy podle tabulky „Rekapitulace akcí
obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2020“ v příloze důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit tento návrh rozdělení ke schválení v Zastupitelstvu města Olomouce na nejbližším
zasedání ZMO
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
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4.
doporučuje zastupitelstvu města
požádat o navýšení z rezervy PR MPR a MPZ pro akci obnovy dokončení restaurování
centrální kupole kostela sv. Michala
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

24

Moravská filharmonie Olomouc – žádost o slevu z pronájmu
sálu Reduta

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
rozhodla
o neposkytnutí slevy dle důvodové zprávy
Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.

25

Knihovna města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací
listiny

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 Knihovny města Olomouce
dle důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 22.

26

Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny

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 Hřbitovy města Olomouce dle
důvodové zprávy
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

25

27

Harmonogram výzev ITI OA na rok 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
harmonogram výzev ITI OA na rok 2020
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

28

Moravské divadlo Olomouc - žádost o povolení změny ve
smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 3. 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změnu ve smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 3. 2013 dle důvodové zprávy
3.
souhlasí
s podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29.3.2013
4.
ukládá
odboru strategie a řízení (oddělení řízení kontrolingu městských firem) informovat o přijatém
usnesení ředitele příspěvkové organizace
T:
O:

2. 3. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 26.

29

Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 1
důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy ve znění dle vzorových smluv

26

4.
nevyhovuje
žádostem do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč
z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 28.

30

Dotace v oblasti Podpora aktivit realizovaných vysokými
školami

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 v oblasti Podpora
aktivit realizovaných vysokými školami včetně přílohy důvodové zprávy
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 včetně rozpočtových změn a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy důvodové zprávy
3.
souhlasí
s převedením zůstatku alokovaných finančních prostředků ve výši 60 tis Kč do rozpočtu
odboru školství na využití pro potřeby škol v průběhu kalendářního roku
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 29.

31

Dotace v oblasti Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro
děti a žáky MŠ a ZŠ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 v oblasti Podpora
výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ včetně přílohy důvodové zprávy
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 do 50 tis Kč dle přílohy důvodové zprávy
včetně rozpočtových změn
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace do 50 tis Kč s příjemci dle přílohy
důvodové zprávy
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4.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis Kč roku 2020
dle přílohy důvodové zprávy
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

5.
souhlasí
s převedením zůstatku alokovaných finančních prostředků ve výši 210 tis Kč do rozpočtu
odboru školství na využití pro potřeby škol v průběhu kalendářního roku
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 30.

32

Dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 v oblasti Podpora
využití volného času dětí a mládeže včetně příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 do 50 tis Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
včetně rozpočtových změn
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace do 50 tis Kč s příjemci dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 nad 50 tis Kč včetně rozpočtových změn a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis Kč roku 2020
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

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

33

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
souhlasí
s návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle příloh důvodové
zprávy
3.
ukládá
předložit návrhy Dodatků Zastupitelstvu města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle příloh důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 32.

34

Změna Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s návrhem Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit návrh Statutu na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru školství

4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Statut Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 34.

35

Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská
města

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020
včetně přílohy č. 1
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a
z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy
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č. 1 důvodové zprávy
4.
schvaluje
převedení nevyčerpaných finančních prostředků dle DZ
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku 2020
dle důvodové zprávy - příloha č. 1
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

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

6. 4. 2020
vedoucí oddělení vnějších vztahů

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 35.

36

Programové dotace v oblasti cestovního ruchu a IC –
Průvodcovské služby

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020
včetně příloh
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl do 50 tis. Kč dle příloh důvodové zprávy a z toho
vyplývajících rozpočtových změn
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemcem dle důvodové
zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 nad 50 tis. Kč včetně příloh
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

6.
ukládá
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh důvodové zprávy
T:
O:

25. 5. 2020
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 36.
30

37

Individuální dotace - farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv.
Michala Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 dle upravené důvodové zprávy a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a z toho vyplývající rozpočtové změny
Předložil:

Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., člen rady města
Bod programu: 37.

38

Programové dotace v oblasti sportu 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 do 50 tis. Kč dle příloh důvodové zprávy a
z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle příloh
důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle příloh důvodové zprávy
5.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50. tis. Kč roku 2020
dle příloh důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

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

25. 5. 2020
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 38.
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39

X. letní olympiáda dětí a mládeže 2021 - spolupráce s
Olomouckým krajem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
spolupráci na uspořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 s Olomouckým
krajem dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
zařazení částky na uspořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 dle důvodové
zprávy do rozpočtu OCKS na rok 2021
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 39.

40

Cena města Olomouce 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2019 a Ceny za počin roku 2019 dle důvodové
zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
udělit Ceny města Olomouce za rok 2019 a Ceny za počin roku 2019 dle usnesení bodu č.2
4.
ukládá
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2019 a Ceny za počin roku 2019
Zastupitelstvu města Olomouce
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

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

41

Dotace v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,
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a z toho vyplývající rozpočtové změny
3.
schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádostí do 50 tis. Kč s příjemci
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových smluv
4.
ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce s poskytnutím dotací u žádostí do 50 tis. Kč
z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

5.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací a z toho vyplývající rozpočtové změny a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace, ve znění dle vzorových smluv u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl,
dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 41.

42

Vzory smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
znění vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Olomouce dle příloh důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 42.

43

Informace o činnosti kontrolního výboru v II. pololetí 2019

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 43.

44

Bytové záležitosti BPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXX, s manželi XXXXX, s paní XXXXX, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 44.

45

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
rezignace na členství v KMČ dle důvodové zprávy, body 1 a 2
3.
jmenuje
člena KMČ č. 25 dle důvodové zprávy, bod 3
4.
ukládá
informovat příslušné předsedy KMČ o personálních změnách
T:
O:

2. 3. 2020
oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

5.
schvaluje
změnu garanta KMČ č. 23 Slavonín dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 45.

46

Odkup 2 ks informačních panelů - DARUMA Plzeň

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o obchodní spolupráci ze dne 28.01.2002
3.
schvaluje
uzavření Kupní smlouvy o prodeji použité věci
4.
ukládá
podepsat Dohodu o ukončení Smlouvy a Kupní smlouvu
T:
O:

23. 3. 2020
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
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Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 46.

47

OZV, kterou se doplňuje OZV č. 18/2019 o nočním klidu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
doporučuje zastupitelstvu vydat OZV dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 47.

48

Služební cesta veletrh ITB Berlín

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
schvaluje účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 48.

49

Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na
veřejných prostranstvích – fotbalová utkání, FORTUNA: LIGA,
MOL Cup, Repre

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
uděluje
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 ve znění
pozdějších obecně závazných vyhlášek na akce "Fotbalová utkání, RORTUNA: LIGA, MOL
Cup, Repre" ve dnech 4. 3. 2020, 7. 3. 2020, 21. 3. 2020, 11. 4.2020 a 25. 4. 2020 na
veřejném prostranství v Legionářské ulici v bezprostřední blízkosti Androva stadionu
3.
ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc
T:
O:

2. 3. 2020
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 49.
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50

Podpora společensko-prospěšných projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací a z toho vyplývajících rozpočtové změny a schválit uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ve znění dle vzorových smluv u žádostí
nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 50.

51

Stanovení termínu a návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva
města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
stanovila
- termín konání 9. zasedání ZMO: pondělí 9. 3. 2020 od 9:00 hodin
- místo konání 9. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova
10, Olomouc
3.
souhlasí
s návrhem programu 9. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 51.

52

Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti
provedené Ministerstvem vnitra ČR

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené
u SMOl Ministerstvem vnitra ČR dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 důvodové zprávy
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3.
doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí přijatá opatření k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a opatření
k zamezení opakování zjištěných nedostatků dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 důvodové
zprávy
Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 52.

53

Organizační záležitosti - správní žaloba - " Šantovka"

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 53.1.

54

Zimní stadion - podnájmy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
podnájmy za účelem občerstvení návštěvníků zimního stadionu a uděluje souhlas
s uzavřením podnájemních smluv dle důvodové zprávy
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 54.

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

Mgr. Matouš Pelikán v.r.
náměstek primátora
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