USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Olomouce, konané dne 12. 10. 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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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 12. 10. 2020 dle důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 207/18 ostatní plocha o výměře 34 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. Přesná výměra pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2.
schvaluje
záměr vypůjčit části pozemků parc. č. 249/7 zahrada a parc. č. 265/6 zahrada, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, stávajícím uživatelům, a to: části pozemku parc. č.
249/7 (zahrádky č. 1 – č. 23) a části pozemku parc. č. 265/6 (zahrádky č. 23 – č. 76 a
zahrádky č. 102 – č. 106) dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 225 zahrada o výměře 1 015 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4.
schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 255/4 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Černovír,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.

5.
schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 359/2 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6.
schvaluje
záměr pronajmout prostor - garážové stání č. 2 o výměře 27,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373,
byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
7.
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 17.9.2012, uzavřenou se
spolkem ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z.s., k prostorám o
výměře 95,00 m2 ve 4. NP budovy č.p. 433, bydlení, Horní náměstí č.o. 21, která je součástí
pozemku parc. č. st. 372 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
kde změnou dojde ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
8.
schvaluje
záměr vypůjčit budovu č.p. 233, jiná st., ul. Křičkova č.o. 4, která je součástí pozemku parc.
č. st. 531/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, Tělocvičné
jednotě Sokol Svatý Kopeček dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.8.
9.
schvaluje
provozní řád k užívání části pozemku parc. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú.
Grygov, obec Grygov ke sportovním činnostem spolkem Veslařský klub Olomouc, z.s. a
stanovení pravidel a harmonogramu užívání předmětu nájmu dle přílohy č. 4 důvodové
zprávy bod č. 2.1.
10.
schvaluje
posunutí splatnosti nájemného za II. pololetí roku 2020 ve výši 143.013,27 Kč včetně DPH
dle nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/002494/2014/Plh ze dne 27. 1. 2015 ve znění
dodatku č. 1 uzavřené se společností BONITREAL s.r.o., a to do 30. 11. 2020, dle důvodové
zprávy bod č. 2.2.
11.
schvaluje
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/52/2007/Plh uzavřené dne 18. 9.
2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2013 s paní XXXXX dohodou dle důvodové zprávy
bod č. 2.3.
12.
schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 134 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
13.
doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2019, bod programu 4, bod 2.2 důvodové zprávy ve věci
schválení koupě pozemku parc. č. st. 862 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k.
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví České Republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 602 310,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 3.1.
14.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
koupi pozemku parc. č. st. 862 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2 v k. ú. Nové
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Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví České Republiky s příslušností hospodařit s
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 631 000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 3.1.
15.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemků parc. č. 466/5 ostatní plocha, parc. č. 466/9
ostatní plocha, parc. č. 507/1 ostatní plocha a částí pozemku parc. č. 446/45 ostatní plocha o
celkové výměře 150 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
16.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 438/1 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům XXXXX
do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 1 849 000,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 3.3.
17.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemku parc. č. 6/4 zahrada (dle GP díl ,,a“ a díl „b“) o celkové výměře 96 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 144.000,- Kč do podílového
spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 810/5371 manželůmXXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu
ve výši 21.717,- Kč,
- podíl o velikosti 2899/5371 paní XXXXXza kupní cenu ve výši 77.724,- Kč,
- podíl o velikosti 836/5371 manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu
ve výši 22.414,- Kč,
- podíl o velikosti 826/5371 XXXXX za kupní cenu ve výši 22.145,- Kč,
dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
18.
schvaluje
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodních přípojek na částech pozemku parc. č.
6/4 zahrada (dle GP díl ,,a“ a díl „b“) o celkové výměře 96 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
19.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemku parc. č. 678/8 orná půda (dle GP parc. č. 678/145 orná půda o výměře
1 133 m2 a parc. č. 678/8 orná půda o výměře 1 481 m2) o celkové výměře 2 614 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 5 250 317,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 3.5.
20.
nevyhovuje
žádosti pana XXXXXo nájem spoluvlastnického podílu 2/15 pozemku parc. č. 214/11 o
výměře 4 760 m2 a spoluvlastnického podílu 2/15 pozemku parc. č. 295 o výměře 4 968 m2,
vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.6.
21.
schvaluje
placení bezdůvodného obohacení panu XXXXX za užívání pozemku parc. č. 214/11 o
výměře 4 760 m2 a části pozemku parc. č. 295 o výměře 4 468 m2, vše ostatní plocha v k. ú.
Neředín, obec Olomouc, dle sazby 15,- Kč/m2/rok a ve výši odpovídající spoluvlastnickým
podílům dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
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22.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 100 a kanalizace DN
300 s XXXXX a XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
23.
schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavbu
vodovodu DN 100 s XXXXX a XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
24.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. OMAJ-IMBKS/001626/2018/Hrb mezi statutárním městem Olomouc a společností PREFA SYSTEM
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
25.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJIM/INO/001503/2016/Hrb se společností Bytový dům Lazecká s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 4.4.
26.
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby komunikace včetně parkovacích stání,
kontejnerových stání a dešťové kanalizace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení,
chráničky na optický kabel a bezdrátových hlásičů varovného a informačního systému na
pozemcích parc. č. 1678/30, parc. č. 1678/99, parc. č. 1678/31, parc. č. 1681/4, parc. č.
1682/17 orná půda, parc. č. 1679/46, parc. č. 1679/53, parc. č. 1679/47, parc. č. 1679/58 a
parc. č. 1679/33, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č.
215, parc. č. 216, parc. č. 212/3, parc. č. 77/22 a parc. č. 78/9, vše ostatní plocha v k. ú.
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 848/1 a parc. č. 891, vše ostatní plocha v k.
ú. Hodolany, obec Olomouc, s manžely XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
27.
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na stavbu veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 959/17,
parc. č. 959/18, parc. č. 959/23 a parc. č. 959/41, ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, s Olomouckým krajem, jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
28.
schvaluje
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č.
959/18 ostatní plocha, parc. č. 959/23 ostatní plocha a parc. č. 959/41 ostatní plocha, vše v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 5.1.
29.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 139/3 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
30.
schvaluje
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 84 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
záměr směny části pozemku parc. č. 475/61 orná půda o výměře 264 m2 (dle GP pozemek
parc. č. 475/61) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti SPV red, s.r.o. za
pozemek parc. č. 1903/119 orná půda o výměře 145 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1.
3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit výkup části pozemku parc. č. 475/26 orná půda o výměře 298 m2 (dle GP pozemek
parc. č. 475/106) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 187 740 Kč dle důvodové zprávy bod
1.2.
4.
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č.
1028/19 a parc.č. 1028/20 oba ostatní plocha v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví
Olomouckého kraje s právem hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace v rozsahu dle geometrického plánu, spočívající v právu uložení a provozování
kabelového vedení veřejného osvětlení a v právu provádění veškerých oprav, úprav a běžné
údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a v právu vstupu oprávněných osob za tímto
účelem, ve prospěch statutárního města Olomouce na dobu neurčitou za cenu 14 200,- Kč
vč. DPH dle důvodové zprávy bod 2.1.
5.
schvaluje
záměr převodu části stavby místní komunikace pro cyklisty umístěné na pozemcích parc. č.
308/7, parc. č. 310/4, parc. č. 304, parc. č. 302, parc. č. 313, parc. č. 312/17, parc. č. 151,
vše ostatní plocha, a pozemku parc. č. 361 vodní plocha, vše v k.ú. Hlušovice, obec
Hlušovice dle důvodové zprávy bod 3.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Rozpočtové změny roku 2020

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

nejbližší zasedání ZMO
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora

Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Analýza provozování vodohospodářské infrastruktury v
majetku statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
další postup dle důvodové zprávy
Předložil:
Feranec Milan, Mgr., člen rady města
Bod programu: 5.
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Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
vedoucímu odboru strategie a řízení předložit návrh na přistoupení k Paktu starostů a
primátorů v oblasti klimatu a energetiky na zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne
16. 11. 2020
T:
O:

zasedání ZMO
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 6.
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Drobná cyklistická opatření

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
drobná opatření v oblasti cyklodopravy dle důvodové zprávy
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3.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje postupovat dle závěrů důvodové zprávy
T:
O:

březen 2021
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

4.
ukládá
odboru strategie a řízení postupovat dle závěrů důvodové zprávy
T:
O:

březen 2021
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Plavecký stadion Olomouc – harmonogram kroků převzetí k
provozování

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
Mgr. Markétě Záleské, náměstkyni primátora, informovat Radu města Olomouce o postupu
prací souvisejících s provozováním Plaveckého bazénu Olomouc společností AQUAPARK
OLOMOUC, a s., od 1. 1. 2021 dle termínů uvedených v bodu 1. důvodové zprávy
T:
O:

23. 11. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

3.
schvaluje
ustanovení a složení projektového týmu za statutární město Olomouc dle bodu 3. důvodové
zprávy
4.
schvaluje
ceník služeb PSO platný od 1. 1. 2021 dle bodu 4. důvodové zprávy a její přílohy
Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 8.

9

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – souhlas se zahájením
zadávacího řízení – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu
působnosti valné hromady

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
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města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu se zahájením zadávacího řízení
„Nákup plně nízkopodlažních autobusů pro DPMO, a.s. pro roky 2021 -2022.“ č.
DPMO/2020/72/23, dle důvodové zprávy.
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:

26. 10. 2020
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města

Předložil:

Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
představenstvo a.s.
Bod programu: 9.
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Hřbitovy města Olomouce - souhlas s přijetím darů (hrobová
zařízení)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím darů (hrobová zařízení) 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:

26. 10. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Moravská filharmonie Olomouc - souhlas s přijetím darů

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím darů pro příspěvkovou organizaci Moravská filharmonie Olomouc
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 11.

8

12

Prominutí nájemného u komerčních prostor v příspěvkové
organizaci Moravské divadlo Olomouc v souvislosti s
výskytem COVID-19

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

26. 10. 2020
vedoucí odboru strategie a řízení

Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 12.
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TT 8. května - dodatek č. 3 Rámcové smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
znění dodatku č.3 k Rámcové smlouvě o financování projektu „Tramvajová trať 8. května“
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 13.

14

Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 14.

15

Čechovy sady – rekonstrukce sociálního zařízení

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

9

2.
schvaluje
postup dle bodu 3. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 15.

16

Veřejná zakázka č. 20150 - MŠ Dělnická - rekonstrukce (stavba)
- 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
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: 16.

17

Veřejná zakázka č. 20128 - Služby mobilního operátora 2021 2023 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Bc. Jana Večeře
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
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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,
d) k podpisu smluv o centralizovaném zadávání se zadavateli uvedenými v důvodové
zprávě.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 16.1.
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Veřejná zakázka č. 20163 - Nákup ochranných pomůcek pro
školy zřizované SMOl - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,
2.
schvaluje
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku,
3.
ustavuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy,
4.
pověřuje
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA
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: 16.3.
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Změny jízdních řádů MHD od 13. 12. 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
změny jízdních řádů od 13. 12. 2020 dle předložené důvodové zprávy
3.
ukládá
předložit dodatek ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
T:
O:

21. 12. 2020
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

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

11

20

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 18.

21

Odstraňování autovraků z komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření rámcové smlouvy na odtahy vozidel se společností SPEMAX
3.
schvaluje
postup odtahů vozidel dle předložené varianty A
4.
schvaluje
uzavření smlouvy na uskladnění vozidel se společností SPEMAX
5.
ukládá
odboru dopravy a územního rozvoje předložit RMO návrh přímého zadání smlouvy o
skladování vozidel
T:
O:

9. 11. 2020
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora

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

22

Petice za zachování útulku LOZ Olomouc, jako smluvního
partnera města

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

26. 10. 2020
vedoucí odboru životního prostředí
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Předložil:
Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bod programu: 20.

23

Umístění magistrátu v lokalitě Tomkova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
garanta projektu a vedoucího projektového týmu dle bodu č. 1 důvodové zprávy
3.
revokuje
část 39 bodu 3 usnesení RMO ze dne 13. 7. 2020, předložené jako bod programu 3, bod
důvodové zprávy 3.6., ve věci schválení výpůjčky prostor o celkové výměře 643,9 m2 v 1.
NP, 2. NP a 3. NP budovy č. p. 189, adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na
pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č. st. 2150/4 a parc. č. st. 2150/3, vše zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle smlouvy o
výpůjčce nebytových prostor
4.
schvaluje
výpůjčku prostor o celkové výměře 643,9 m2 v 1. NP, 2. NP a 3. NP budovy č. p. 189,
adminis., ul. Vejdovského č. o. 2, která se nachází na pozemcích parc. č. st. 1030, parc. č.
st. 2150/4 a parc. č. st. 2150/3, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, která
tvoří přílohu této důvodové zprávy
5.
pověřuje
Mgr. M. Žbánka, MPA, primátora statutárního města Olomouce k vydání prohlášení vůči
Ministerstvu vnitra ČR s podmínkou, že statutární město Olomouc obdrží ze státního
rozpočtu transfer ve výši 60 mil. Kč, který bude poskytnut na výstavbu nové administrativní
budovy Magistrátu města Olomouce dle bodu 3 důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 21.

24

Dohoda o narovnání - škoda na garáži v ul. Polívkova

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka podpisem Dohody o narovnání
3.
schvaluje
zařazení částky 35.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků a zároveň vykrytí z rezervy
rozpočtu města RMO/ZMO do konce měsíce října 2020
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Předložil:
Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22.

25

Změna ve složení Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace
pro realizaci strategie

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
nového zástupce SMOl do Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace
dle důvodové zprávy
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

26

Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ - Rámcová
smlouva o financování projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu Doprava 2014-2020 na projekt "Žižkovo náměstí,
Husova - koordinovaný tah SSZ" podle podmínek Rámcové smlouvy o financování projektu,
evidenční číslo 571 771 0004
Předložil:
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

27

Místní akční plán vzdělávání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
souhlasí
s podpisem Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
2.
souhlasí
se zařazením investičních priorit do Strategického rámce MAP dle předložené důvodové
zprávy
3.
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro projekt Místní akční plán vzdělávání III pro ORP Olomouc dle
důvodové zprávy
Předložil:

Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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28

Fond pomoci olomouckým dětem

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí podpory z Fondu pomoci olomouckým dětem dle přílohy důvodové zprávy
3.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
O:

9. 11. 2020
vedoucí odboru školství

Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 26.

29

Individuální dotace a výpůjčky 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 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
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:

zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

6.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací a z toho vyplývající 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. 2 důvodové zprávy
7.
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 27.
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30

Petice – ubytovna v Riegrově ulici

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
text odpovědi petentům
3.
ukládá
odpovědět petentům
T:
O:

26. 10. 2020
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora

Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 28.

31

Bytové záležitosti BPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXX a paní XXXXX, s paníXXXXX, s paní XXXXX,
dle předložené důvodové zprávy
3.
schvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení pana XXXXX a
panem XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
4.
neschvaluje
žádost o výměnu bytu v BPS pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení paní XXXXX a
paní XXXXX, dle předložené důvodové zprávy
5.
neschvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení paní XXXXX, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 29.

32

Změny v komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
bere na vědomí
ukončení členství paní H. Svačinkové v KMČ Neředín
Předložil:
Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Bod programu: 30.

33

Individuální dotace v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
individuální investiční dotace a rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí investiční dotace dle důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 a uzavření navržených
veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací dle důvodové zprávy
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 31.

34

Individuální dotace v oblasti kultury

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2020 a uzavření navržené veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy a z toho vyplývající rozpočtové změny
Předložil:
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 32.
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35

Zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy
Předložil:
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Bod programu: 33.

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

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