ZÁPIS
ze 125. schůze Rady města Olomouce, konané dne 5. 9. 2022
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (GDPR);
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
Přítomni (bez titulů)
primátor

Žbánek

náměstci primátora

Major, Bačák, Kolářová, Záleská, Konečný

neuvolnění členové rady města

Feranec, Tichý, Holpuch, Giacintov

omluveni

Pelikán

tajemník MMOl
vedoucí OKP

omluven
Plachá

tiskové oddělení
zapisovatelka

Folta
Hladíková

čas zahájení: 8:30 hodin velký zasedací sál, budova Hynaisova 10

PROGRAM :
č. usn. č. progr. název bodu
Program RMO
1
1.
Založení společenství vlastníků jednotek – 2. část
2
2.
Majetkoprávní záležitosti
3
3.
Různé

oOo
125. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh
programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 8 hlasů pro, 1
nepřítomen hlasování. Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu.
oOo
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Bod programu: 1.
Založení společenství vlastníků jednotek – 2. část
Bylo konstatováno, že se jedná o technický materiál. Vše je popsáno důkladně v důvodové
zprávě a přiložených přílohách.
Major pouze požadoval doplnění druhého náhradníka pro případ, že by byl zaneprázdněn.
Jako druhý náhradník byl určen náměstek Bačák.
Po této úpravě bylo o materiálu hlasováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o založení společenství vlastníků jednotek dle upravené důvodové zprávy
3.
doporučuje zastupitelstvu města
schválit stanovy společenství vlastníků jednotek včetně schválení prvního předsedy
společenství vlastníků dle upravené důvodové zprávy
4.
doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce obce k veškerým právním jednáním souvisejícím se založením
společenství vlastníků jednotek dle upravené důvodové zprávy
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.
Majetkoprávní záležitosti
Konzultanti: Kličková – odbor majetkoprávní
V rámci diskuse bylo doporučeno informovat o žádosti vedení Vojenské nemocnice
Olomouc. A schválení podmínit tím, že Vojenská nemocnice Olomouc nevznese žádné
námitky.
Tato podmínka byla doplněna do důvodové zprávy a poté byl materiál odhlasován.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
uděluje
pobočnému spolku AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK, IČ: 449 36 141, se sídlem Nádražní
2509/60, 785 01 Šternberk souhlas s užíváním části pozemku parc. č. 22/16 o výměře 1 089
m2, části pozemku parc. č. 22/19 o výměře 563 m2 a částí pozemku parc. č. 22/2 o celkové
výměře 675 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc za účelem
pořádání akce Rally Ecce Homo Historic – jízda zručnosti konané dne 10. 9. 2022 od 12:00
hod. do 16:00 hod. za podmínek dle upravené důvodové zprávy.
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2
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Bod programu: 3.
Různé
Konzultanti: Kopecký – odbor právní
K materiálu nebyla vedena rozprava. Pouze bylo konstatováno, že vyjádření bude odesláno
těsně před uplynutím lhůty pro vyjádření – akceptováno.
Usnesení:
Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vyjádření dle důvodové zprávy
3.
pověřuje
podpisem vyjádření náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 9:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 6. 9. 2022
Zápis byl podepsán dne: 9. 9. 2022

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

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