USNESENÍ
z 13. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19. 4. 2011
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění;
- 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

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 19.4.2011 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr odprodat pozemky parc. č. 1294/53 orná půda o výměře 1 113 m2, parc. č. 1294/55
orná půda o výměře 1 101 m2, parc. č. 1294/22 orná půda o výměře 1 721 m2, parc. č.
1295/1 trvalý travní porost o výměře 1 483 m2, parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 971 m2,
parc. č. 1295/5 trvalý travní porost o výměře 1 449 m2, parc. č. 1295/6 trvalý travní porost
o výměře 67 m2 a parc. č. 1295/8 orná půda o výměře 519 m2, vše v k. ú. Droždín, obec
Olomouc společnosti DELTA INVEST, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
2. odprodej 3 ks UNIMO buněk č. 2446, č. 2736 a č. R76829 společnosti Technické služby
města Olomouce, a.s. za kupní cenu v celkové výši 3,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
3. záměr odprodat budovu č. p. 452 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st.
583 zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C1K4) dle důvodové
zprávy bod č. 1.11.
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
5. záměr odprodat pozemky parc. č. 855/7 ostat. pl. o výměře 245 m2, parc. č. st. 1044/1
zast. pl. o výměře 601 m2 a parc. č. st. 1045/3 zast. pl. o výměře 88 m2, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
6. záměr odprodat pozemek parc. č. 339/15 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.

7. záměr odprodat část pozemku parc. č. 541/1 ostat. pl. o výměře 6 m2 (dle GP díl „a“)
a část pozemku parc. č. 58/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 11 zahrada o výměře 269 m2 v k. ú. Lošov, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
9. záměr pronajmout garážové stání č. 11 o výměře 18,90 m2 v 1. PP v budově č.p. 484
(objekt občanské vybavenosti) na pozemcích parc. č. st. 861 zast. pl. a parc. č. st. 863 zast.
pl. vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
10. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 1721/80 zast. pl. o výměře
1 267 m2 a část pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. o výměře 1 798 m2, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
11. záměr odprodat pozemky parc. č. 210/5 o výměře 197 m2 a parc. č. 210/12 o výměře
768 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí
dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 140/20 orná půda o výměře 278 m2 a část
pozemku parc. č. 818/2 ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod
č. 2.9.
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 479 ostat. pl. o výměře 6 m2 a část pozemku
parc. č. 475/1 ostat. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.10.
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 152/1 zahrada o výměře 308 m2 v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
15. předběžný záměr odprodat pozemek parc. č. 2/26 trvalý travní porost o výměře 85 m2
a část pozemku parc. č. 2/95 ostat. pl. o výměře cca 9 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc.
Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č.
2.12.
16. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 220 m2 v 1. NP v budově č.p.
960 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1159 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc a na pozemku parc. č. st. 366 zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.13.
17. záměr odprodat část pozemku parc. č. 293/1 orná půda (dle GP parc. č. 293/3 orná
půda) o výměře 407 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
18. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 322/37 orná půda o výměře 850 m2 v k.
ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice Občanskému sdružení SENIOR – ACTIVITY dle
důvodové zprávy bod č. 3.4.
19. pronájem části pozemku parc. č. 1000/2 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
20. pronájem části pozemku parc.č. 71/3 o výměře 14 m2, zahrada a část pozemku parc.č.
209 o výměře 12 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
společnosti Lesy města Olomouce, a.s. – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy
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bod č. 3.6.
21. pronájem části pozemku parc. č. 71/4 o výměře 132 m2, zahrada, v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, společnosti Lesy města Olomouce, a.s. – změna smluvních podmínek dle
důvodové zprávy bod č. 3.7.
22. pronájem části pozemku parc. č. 71/3 o výměře 3 m2, zahrada, v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, xxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
23. pronájem části pozemku parc.č. 71/3 o výměře 154 m2, zahrada, v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxx– změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
24. pronájem části pozemku parc. č. 71/3 o výměře 30 m2, zahrada a část pozemku parc. č.
209 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
xxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
25. pronájem části pozemku parc.č. 21/14 o výměře 100 m2, zahrada, v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
26. pronájem části pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 245 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
27. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování optického kabelu na pozemcích parc. č. 132/9, parc. č. 132/10 a parc.
č. 132/11, vše orná půda v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
28. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
obsahující právo uložení a provozování optického kabelu na pozemcích parc. č. 132/9, parc.
č. 132/10 a parc. č. 132/11, vše orná půda v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvodové
zprávy bod č. 3.13.
29. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování optického kabelu na pozemku parc. č. 1094/1 ostatní plocha v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
30. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
obsahující právo uložení a provozování optického kabelu na pozemku parc. č. 1094/1 ostatní
plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
31. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 53/2 ostat. pl., parc. č. 61/6 ostat. pl., parc. č.
62/4 ostat. pl., parc. č. 63/5 ostat. pl., parc. č. 64/2 zahrada, parc. č. 64/9 ostat. pl., parc. č.
67/3 ostat. pl., parc. č. 68/3 ostat. pl., parc. č. 71/2 ostat. pl., parc. č. 71/4 zahrada, parc. č.
72/3 zahrada, parc. č. 75/3 zahrada, parc. č. 78/22 ostat. pl., parc. č. 78/29 ostat. pl., parc. č.
541/1 ostat. pl., parc. č. 541/2 ostat. pl., parc. č. 575/1 zahrada, parc. č. 580 ostat. pl., parc.
č. 4/2 zahrada, parc. č. 6/1 zahrada, parc. č. 14 zahrada, parc. č. 39/2 ostat. pl, parc. č. 42
zahrada, parc. č. 51 zahrada, parc. č. 247/1 lesní pozemek, parc. č. 247/5 zahrada, parc. č.
541/1 ostat. pl, parc. č. 541/2 ostat. pl., parc. č. 547/1 ostat. pl., parc. č. 558/2 ostat. pl., parc.
č. 573/1 ostat. pl., parc. č. 575/2 ostat. pl., parc. č. 575/3 zahrada a parc. č. 582 zahrada, vše
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 3.15.
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32. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1963/1, parc. č. 1650/1, parc. č. 1721/37,
parc. č. 1963/7, parc. č. 1963/10, parc. č. 1721/38, parc. č. 1650/14 a parc. č. 1721/30, vše
ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 441/5 orná půda a parc. č. 491 ostat. pl. a
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 491 ostat. pl., parc. č. 416/5
ostat. pl., parc. č. 451/61 ostat. pl., parc. č. 451/19 ostat. pl. a parc. č. 451/40 ostat. pl., vše
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 3.17.
34. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 441/5 orná
půda a parc. č. 491 ostat. pl. a podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.
491 ostat. pl., parc. č. 416/5 ostat. pl., parc. č. 451/61 ostat. pl., parc. č. 451/19 ostat. pl.
a parc. č. 451/40 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
35. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 250/2 ostat. pl., parc. č. 251/7 orná půda, vše
v k. ú. Týneček, obec Olomouc a parc. č. 163/20 orná půda v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc, umístění a provozování venkovního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č.
163/18 orná půda, parc. č. 1616 orná půda, parc. č. 1428/1 ostat. pl. a parc. č. 1591/46 orná
půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování příhradového stožáru
na pozemku parc. č. 163/18 orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a umístění
a provozování dvou jednoduchých betonových sloupů na pozemcích parc. č. 163/20 orná
půda a parc. č. 1591/46 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
36. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 250/2
ostat. pl., parc. č. 251/7 orná půda, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc a parc. č. 163/20
orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování venkovního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 163/18 orná půda, parc. č. 1616 orná půda,
parc. č. 1428/1 ostat. pl. a parc. č. 1591/46 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc, umístění a provozování příhradového stožáru na pozemku parc. č. 163/18 orná
půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a umístění a provozování dvou jednoduchých
betonových sloupů na pozemcích parc. č. 163/20 orná půda a parc. č. 1591/46 orná půda,
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.18.
37. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1119/3, parc. č. 1120/5, parc. č. 1138, parc. č.
1136, parc. č. 1231/1, parc. č. 145, parc.č. 1319/1, parc. č. 206, parc. č. 1134, parc. č. 1115,
parc.č. 1132/1, parc. č. 1139, parc. č. 1137, parc. č. 1133/1, parc. č. 1231/6, parc. č. 424/1,
parc. č. 136/3, parc. č. 1229/20, parc. č. 1122, parc. č. 269, parc. č. 153, vše ostat. pl.,
parc. č. 146 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 130 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.
164 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
38. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1119/3,
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parc. č. 1120/5, parc. č. 1138, parc. č. 1136, parc. č. 1231/1, parc. č. 145, parc.č. 1319/1,
parc. č. 206, parc. č. 1134, parc. č. 1115, parc.č. 1132/1, parc. č. 1139, parc. č. 1137, parc.
č. 1133/1, parc. č. 1231/6, parc. č. 424/1, parc. č. 136/3, parc. č. 1229/20, parc. č. 1122,
parc. č. 269, parc. č. 153, vše ostat. pl., parc. č. 146 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.
130 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 164 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
39. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 369, parc. č. 786/1, parc. č. 715/1, vše ostat.
pl., parc. č. 723/7, parc. č. 723/1, vše orná půda, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
40. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 369, parc.
č. 786/1, parc. č. 715/1, vše ostat. pl., parc. č. 723/7, parc. č. 723/1, vše orná půda, vše v k.
ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 3.20.
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 228/8 orná půda, parc. č. 228/22 orná půda,
par. č. 1042 ostat. plocha, par. č. 816 ostat. plocha, parc. č. 1041 ostat. plocha, v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 1601/2 trvalý travní porost a parc. č.
1601/1 trvalý travní porost v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
42. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 228/8 orná
půda, parc. č. 228/22 orná půda, par. č. 1042 ostat. plocha, par. č. 816 ostat. plocha, parc. č.
1041 ostat. plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 1601/2 trvalý
travní porost a parc. č. 1601/1 trvalý travní porost v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
43. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1647/2, parc. č. 1961/1, parc. č.
1721/65, vše ostat. pl., dále parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
44. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek pozemcích parc.č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1647/2,
parc. č. 1961/1, parc. č. 1721/65, vše ostat. pl., dále parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.22.
45. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č.
1647/2, parc. č. 1961/1, parc. č. 1721/65, vše ostat. pl., dále parc. č. 1647/6 orná půda, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.22.
46. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a užívání protihlukové stěny
na pozemcích parc. č. 461/4, parc. č. 835/2 a parc. č. 857/21, vše ostat. pl., vše v k. ú.
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Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti HORNBACH Immobilien HK s. r. o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.23.
47. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 43 m2 v suterénu v budově č.p. 193
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 210 zast. pl. v k. ú. Povel, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
48. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 33,49 m2 v 1.NP budovy (bytový dům) č.
p. 889, Masarykova č. o. 3, na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
49. pronájem nebytových prostor o výměře 43,30 m2 v domě č.p. 67 na pozemku parc. č. st.
80, zastavěná plocha a nádvoří, na ul. Jilemnického č.o. 29, v k. ú. Nedvězí u Olomouce,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxdle důvodové zprávy bod č. 4.3.
50. pronájem části společných prostor o výměře 0,36 m2 v 1.PP domu na ul. I.P.Pavlova č.o.
62, č.p. 1017 na pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, společnosti A1 net s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
51. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 29.1.2010
uzavřené mezi ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a statutárním městem
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
52. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/57/2005/Ši uzavřené s manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kterým dojde ke zúžení předmětu nájmu o část pozemku
parc. č. 506/3 zahrada o výměře 124 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 5.6.
53. pronájem částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 3 232 m2 a parc. č. 1648/1
ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti
NAPKO, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
54. pronájem části pozemku parc. č. 102 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Topolany
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
55. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 648/3 zahrada (dle GP parc. č
648/3 zahrada o výměře 314 m2, parc. č. 648/13 zahrada o výměře 227 m2, parc. č. 648/14
zahrada o výměře 157 m2 a prac. č. 648/15 zahrada o výměře 186 m2) o výměře 884 m2
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.17.
56. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. parc. č. 134/3 ostat. pl.
o výměře 21 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 6.3.
2. souhlasí
1. s prodloužením termínů pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 4.
2012 a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 30. 4.
2013 při pronájmu s následným odprodejem pozemků parc. č. 1678/232 orná půda o výměře
459 m2, parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 2 750 m2, parc. č. 1678/231 orná půda
o výměře 1 427 m2, parc. č. 1678/230 orná půda o výměře 1 472 m2 a parc. č. 1678/229
orná půda o výměře 1 603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti
MORAVO trading CZ spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
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2. s podáním požadavku k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách dle § 6,
odst. 1, zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s provedením pozemkové
úpravy na všech pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce v katastrálním
území Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
3. nevyhovuje žádosti
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 452/12 ostat.
pl. o výměře 630 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č.
452/12 o výměře 5 880 m2 a pozemku parc. č. 452/13 o výměře 219 m2, vše ostat. pl. v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 452/2 ostat. pl.
o výměře 594 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
4. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č.
452/2 ostat. pl. o výměře 8 611 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.4.
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytových prostor o výměře
343,80 m2 v 1.PP budovy č.p. 889, Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl.
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a na část pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. o výměře
65 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
6. společnosti 16UP GROUP s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 604/2 ostat. pl.
o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
7. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o navýšení nájemného na
50,- Kč/m2/rok u pronájmu pozemku parc. č. 596/12 ostat. pl. o výměře 519 m2 v k. ú.
Bystrovany, obec Bystrovany dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
8. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl.
o výměře 3 232 m2 a parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
4. bere na vědomí
změnu subjektu na straně oprávněného ze společnosti FORCOM NET s.r.o. na společnost
UPC Česká republika, a.s. u věcného břemene obsahující právo uložení kabelových rozvodů
na pozemcích parc.č. 273/1 o výměře 841 m2, parc.č. 274/2 o výměře 3 494 m2, parc.č. 278
o výměře 8 629 m2, parc.č. 290/10 o výměře 7 173 m2, parc.č. 292/1 o výměře 1 218 m2,
parc.č. 292/2 o výměře 2 020 m2, parc.č. 292/5 o výměře 351 m2, parc.č. 292/6 o výměře
211 m2, parc.č. 292/7 o výměře 392 m2, parc.č. 300/4 o výměře 3 417 m2, parc.č. 300/10
o výměře 5 824 m2, parc.č. 300/12 o výměře 1 537 m2, parc.č. 303/3 o výměře 3 071 m2,
parc.č. 341/3 o výměře 6 039 m2, parc.č. 355/3 o výměře 3 629 m2, parc.č. 361/8 o výměře
1 177 m2, parc.č. 362/4 o výměře 1 067 m2, parc.č. 424/1 o výměře 13 978 m2, parc.č.
429/4 o výměře 1 622 m2, parc.č. 429/38 o výměře 1 259 m2, parc.č. 429/77 o výměře 1 802
m2, parc.č. 480/8 o výměře 1 599 m2, parc.č. 480/21 o výměře 1 207 m2, parc.č. 480/22
o výměře 1 117 m2, parc.č. 480/29 o výměře 10 102 m2, parc.č. 523/1 o výměře 4 888 m2,
parc.č. 525/1 o výměře 358 m2, parc.č. 525/4 o výměře 4 313 m2, arc.č. 529 o výměře 5 548
m2, parc.č. 536 o výměře 6 577 m2, parc.č. 597/1 o výměře 14 326 m2, parc.č. 618/1
o výměře 13 050 m2, parc.č. 619/1 o výměře 5 248 m2, parc.č. 633/2 o výměře 82 m2,

7

parc.č. 792/1 o výměře 9 489 m2, parc.č. 800/5 o výměře 11 591 m2, parc.č. 800/9 o výměře
2 229 m2, parc.č. 813 o výměře 173 m2, parc.č. 815 o výměře 2 911 m2, parc.č. 1122
o výměře 133 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a u věcného břemene
obsahující právo uložení a provozování kabelových rozvodů na pozemcích parc. č. 279
zastavěná plocha, parc. č. 1017 zastavěná plocha, parc. č. 280/2 ostatní plocha, parc. č.
618/4 ostatní plocha, parc. č. 800/2 ostatní plocha a parc. č. 275/1 ostatní plocha, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.25.
5. uděluje
souhlas jako budoucího vlastníka části pozemku parc. č. 533/9 orná půda o výměře 253 m2
(dle GP parc. č. 533/68 orná půda) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s umístěním komunikace
a inženýrských sítí ke dvěma rodinným domům na pozemku parc. č. 533/14 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.19.
6. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 15. 5. 2001, bod programu 4, bod II. 13) ve věci schválení
úplatného pronájmu pozemku parc. č. 69 st. pl. o výměře 629 m2 v k.ú. Nová Ulice panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Rotel Travelling za podmínky OKR (prokázání řešení statické
dopravy, zásobování), dodržení ÚPnSÚ a bezplatné péče o ost. pl. 452/2 a 452/12 (park) dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2001, bod programu 4, bod III. 9) ve věci schválení
úplatného pronájmu pozemku parc. č. 69 st. pl. o výměře 629 m2 v k.ú. Nová Ulice panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Rotel Travelling za podmínky OKR (prokázání řešení statické
dopravy, zásobování), dodržení ÚPnSÚ a bezplatné péče o ost. pl. 452/2 a 452/12 (park) při
nájemném ve výši 53,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3. usnesení RMO ze dne 6. 4. 2010, bod programu 2, bod 2.14 důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 2.1.
4. usnesení RMO ze dne 15. 6. 2010, bod programu 2, bod 2.29. důvodové zprávy ve věci
schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1963/1, parc. č. 1650/1, parc. č.
1721/37, parc. č. 1963/7, parc. č. 1963/10, parc. č. 1721/38, parc. č. 1650/14 a parc. č.
1721/30, vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
5. usnesení RMO ze dne 16. 8. 2010, bod programu 2, bod 2.32 důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 228/8 orná půda, parc. č. 228/22
orná půda, par. č. 1042 ostat. plocha, parc. č. 1041 ostat. plocha, v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc a na pozemku parc. č. 1601/2 trvalý travní porost v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
6. usnesení RMO ze dne 16. 8. 2010, bod programu 2, bod 2.32 důvodové zprávy RMO ve
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující
právo uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č.
228/8 orná půda, parc. č. 228/22 orná půda, par. č. 1042 ostat. plocha, parc. č. 1041 ostat.
plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 1601/2 trvalý travní porost
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.21.
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7. usnesení RMO ze dne 18. 5. 2010, bod programu 2, bod 2.22 důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a
plynovodních přípojek STL plynovodu na pozemcích parc.č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č.
1647/2, parc. č. 1961/1, vše ostat. pl., dále parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.22.
8. usnesení RMO ze dne 18. 5. 2010, bod programu 2, bod 2.22 důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající
v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek STL plynovodu na pozemcích
parc.č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1647/2, parc. č. 1961/1, vše ostat. pl., dále parc. č.
1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
RWE Distribuční služby, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
9. usnesení RMO ze dne 8. 6. 2009 bod programu 2, bod 2.8. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a užívání
protihlukové stěny na pozemcích parc. č. 461/4, parc. č. 835/2 a parc. č. 857/8, vše ostat. pl.,
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti HORNBACH Immobilien HK
s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.23.
10. část usnesení RMO ze dne 20. 4. 2010, bod programu 2, bod 2.29 důvodové zprávy ve
věci
schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1721/71 ostat. pl.,
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti DAPON OKNA s. r. o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.24.
11. usnesení RMO ze dne 22. 2. 2011, bod programu 2, bod důvodové zprávy 4.9. ve věci
doporučení ZMO schválit odprodej pozemku parc. č. 1029/9 zahrada o výměře 24 m2, části
pozemku parc. č. 1028/7 ostat. pl. o výměře 95 m2 (dle GP díl „b“) a části pozemku parc. č.
980/9 zahrada o výměře 16 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 157 200,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 5.16.
7. trvá
1. na usnesení RMO ze dne 11. 1. 2011 ve věci doporučení ZMO schválit směnu části
pozemku parc. č. 237/6 (dle GP parc. č. 237/8) trvalý travní porost o výměře 32 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STALAMP, s.r.o. za část pozemku parc.
č. 384/115 (dle GP parc. č. 384/141) orná půda o výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínek dle důvodové zprávy bod
č. 1.13.
2. na usnesení RMO ze dne 8. 2. 2011 ve věci odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EMNS/24/2006/Gl ze dne 20. 4. 2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 2. 2007 dodatku č. 2 ze
dne 7. 10. 2008 uzavřené se společností SECOM LTD, spol. s r.o. na pronájem částí
pozemků parc. č. 124/6 o výměře 3 m2, parc. č. 79/30 o výměře 1 m2, parc. č. 79/31
o výměře 1 m2, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 125/6 o výměře 3 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 350/22 o výměře 1 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc, částí pozemků parc. č. 590/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 792/1 o výměře
1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 818/6 o výměře 1 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to z důvodu nezaplacení splatného nájemného s tím, že
nájemce je povinen předmět nájmu vyklidit do 30 dnů ode dne doručení listiny o odstoupení
dle důvodové zprávy bod č. 1.15.
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3. na usnesení RMO ze dne 8. 2. 2011 ve věci odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EMNS/29/2007/Plh ze dne 26. 10. 2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 6. 2008 uzavřené se
společností SECOM LTD, spol. s r.o. na pronájem částí pozemků uvedených v příloze č. 1
této smlouvy za účelem umístění a provozování stojanů navigačního značení ke komerčním
cílům „INFOR“ – chráněného průmyslovým vzorem č. 29415, a to z důvodu nezaplacení
splatného nájemného, s tím, že nájemce je povinen předmět nájmu vyklidit do 30 dnů ode
dne doručení listiny o odstoupení dle důvodové zprávy bod č. 1.15.
4. na usnesení RMO ze dne 8. 2. 2011 ve věci odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EMNS/17/2008/Plh ze dne 27. 6. 2008 uzavřené se společností SECOM LTD, spol. s r.o. na
pronájem části pozemku parc. č. 124/7 o výměře 2 m2, a to z důvodu nezaplacení splatného
nájemného, s tím, že nájemce je povinen předmět nájmu vyklidit do 30 dnů ode dne doručení
listiny o odstoupení dle důvodové zprávy bod č. 1.15.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej pozemků parc. č. 251/9 o výměře 136 m2 a parc. č. 251/6 o výměře 3 271 m2,
vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc společnosti SPZ Reality s.r.o. za kupní cenu
ve výši 1 705 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
2. výkup pozemku parc. č. 1754/2 trvalý travní porost o výměře 1816 m2 v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního
města Olomouce za kupní cenu ve výši 6 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
3. výkup pozemku parc. č. (381) vedený v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci
o výměře 2 183 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel z vlastnictví pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve
výši 29 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
4. směnu části pozemku parc. č. 506/1 zahrada o výměře 124 m2 (dle GP díl „b“) v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/4)
a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/4) za část pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře
124 m2 (dle GP díl „c“) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx(ideální 1/4) a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/4) s tím, že pan xxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu
městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 14 222,50 Kč a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve
výši 42 667,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
5. směnu části pozemku parc. č. 265/35 orná půda o výměře 16 m2 (dle GP parc. č.
265/511) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
část pozemku parc. č. 265/207 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP parc. č. 265/512) v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového
rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl.
o výměře 3 232 m2 a parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc se společností NAPKO, spol. s r.o. při kupní ceně ve výši
1 651 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/85 zast. pl.
o výměře 1 314 m2 a část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/84 ostat.
pl.) o výměře 1 432 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET
OBALY, s. r. o. při kupní ceně ve výši 903 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
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8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 102 ostat. pl.
o výměře 20 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc s manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 17 600,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 5.10.
9. odprodej pozemku parc. č. 341/17 zahrada o výměře 41 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc,
a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 34 050,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
5.11.
10. odprodej pozemku parc. č. st. 373 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.520,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 5.12.
11. odprodej pozemků parc. č. 778/1 zahrada o výměře 513 m2, parc č. 778/2 zast. pl.
o výměře 147 m2 a parc. č. 774/2 orná půda o výměře 261 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 707 328,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 5.13.
12. odprodej pozemku parc. č. st. 935/2 zast. pl. o výměře 5 m2 a částí pozemku parc. č.
235/23 orná půda o celkové výměře 121 m2 (dle GP parc. č. 235/90 o výměře 33 m2, parc.
č. 235/92 o výměře 15 m2 a parc. č. 235/93 o výměře 73 m2, vše ostat. pl.), vše v k. ú.
Povel, obec Olomouc společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. za kupní cenu ve výši 254 000,Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
13. odprodej pozemku parc. č. st. 2270 zast. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti České dráhy, a. s. za kupní cenu ve výši 6 000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 5.15.
14. odprodej pozemku parc. č. 1029/9 zahrada o výměře 24 m2, části pozemku parc. č.
1028/7 ostat. pl. o výměře 95 m2 (dle GP díl „b“) a části pozemku parc. č. 980/9 zahrada
o výměře 16 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 157 250,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 5.16.
15. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č.
648/3 zahrada (dle GP parc. č 648/3 zahrada o výměře 314 m2, parc. č. 648/13 zahrada
o výměře 227 m2, parc. č. 648/14 zahrada o výměře 157 m2 a parc. č. 648/15 zahrada
o výměře 186 m2) o výměře 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc uzavřené s paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.17.
16. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 533/9 orná půda o výměře 253 m2 (dle GP
parc. č. 533/68 orná půda) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového
fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.18.
17. změnu katastrální hranice mezi k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a k. ú. Týneček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 452/12
ostat. pl. o výměře 630 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.1.
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2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 452/12 ost. pl. o
výměře 629 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 452/12 o výměře 2 138
m2 a parc. č. 452/13 o výměře 137 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
4. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č.
452/2 ostat. pl. o výměře 594 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.4.
5. žádosti společnosti PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č.
809/19 ostat. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.16.
6. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada
o výměře 365 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 1118 ostat. pl. o
výměře 187 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
8. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části
pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
9. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl.
o výměře 3 232 m2 a parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
10. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 648/3 zahrada
o výměře 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.17.
10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO 31. 5. 2001, bod programu 4a, bod 13 ve věci schválení uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na pozemek p. č. 69 st. pl. o výměře 629 m2 v k.ú. Nová Ulice
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Rotel Travelling za podmínky OKR (prokázání
řešení statické dopravy, zásobování), dodržení ÚPnSÚ a bezplatné péče o ost. pl. 452/2 a
452/12 (park) dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. usnesení ZMO 27. 6. 2001, bod programu 5, bod 64 ve věci schválení uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na pozemek p. č. 69 st. pl. o výměře 629 m2 v k.ú. Nová Ulice
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Rotel Travelling za podmínky OKR (prokázání
řešení statické dopravy, zásobování), dodržení ÚPnSÚ a bezplatné péče o ost. pl. 452/2 a
452/12 (park) při kupní ceně ve výši 1320,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
11. schvaluje
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 1406/2 ostat. pl. v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
s tím, že úhrada za zřízení věcného břemene bude uhrazena investorem stavby
Olomouckým krajem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.1.
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2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení
a provozování telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 1406/2 ostat. pl.
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic,
a.s. s tím, že úhrada za zřízení věcného břemene bude uhrazena investorem stavby
Olomouckým krajem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 220/2 orná půda o výměře 605
m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, dotčená plocha cca 22 m2, v podílovém spoluvlastnictví
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu dle cenové mapy platné
v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu č. 1 předložené důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat
v právu umístění a provozování staveb příslušného Projektu a v právu vstupu a vjezdu
oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na uvedené pozemky
(právo chůze), jakož i vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanizmů za účelem
provádění čištění, údržby a oprav staveb příslušného Projektu v souvislosti s jejich
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to k pozemkům, parc. č.
138/3, parc. č. 138/14, parc. č. 138/15, parc.č. 139/4, parc.č. 139/9, vše katastrální území
Olomouc - Město, obec Olomouc, zapsaného na LV č. 106 u katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc a parc. č. 622/1, parc. č. 622/2, parc. č.
622/3, parc.č. 654/2 a parc. č. 661, vše katastrální území Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, zapsaných na LV č. 574 u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc a parc. č. 960/4, parc. č. 960/5, parc.č. 961, vše katastrální území
Hodolany, obec Olomouc, zapsaných na LV č. 204 u katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo
hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p, dle bodu č. 2 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 11028 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem „Opravy komunikací 2011“ archivní číslo 11028.
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle DZ.
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2. ustavuje
a)
v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.
b)
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
náměstka primátora
veřejnou zakázkou.

Ing. Ivo Vlacha k

podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto

Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 11030 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a)
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky
zadávacího řízení s názvem „Obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouc“ archivní číslo
11030.
b)
seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle DZ.
2. ustavuje
a)
v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.
b)
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.

6

Veřejná zakázka č. 11021 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem „Dolní náměstí - rekonstrukce“ archivní číslo 11021.
b) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov na
provedení zadávacího řízení archivní číslo 10048.
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
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3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.

7

Veřejná zakázka č. 11014 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem „MŠ a
ZŠ Rooseveltova“ archivní číslo 11014 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém
v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 3.

8

Rozvoj VFO-průběžná zpráva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle závěru upravené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

9

Park Západní

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru investic zajistit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace chodníku
a nezbytných terénních modelací dle důvodové zprávy
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí odboru investic
3. ukládá
odboru investic na základě výsledku výběrového řízení zajistit rozpočtovou změnu z akce
"Realizace investičních akcí dle požadavků KMČ"
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí odboru investic
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4. ukládá
odboru životního prostředí převzít plochu parku do údržby města
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 6.

10

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a uložila odboru majetkoprávnímu provést aktualizaci
znaleckého posudku na budovu Tomkova 40 a pozemek parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. revokuje
své usnesení ze dne 25. 03. 2008, bod 7, část 21 ve věci schválení postupu prodeje
zůstatkových obsazených bytových jednotek za cenu stanovenou na základě znaleckého
posudku na cenu obvyklou jednotky, s výpočtem kupní ceny ve výši 0,5 násobku ceny
obvyklé dle znaleckého posudku + náklady na vypracování znaleckého posudku, dle
důvodové zprávy bod 1.2.
4. revokuje
své usnesení ze dne 01. 12. 2008 bod 4, část 76 ve věci schválení postupu prodeje volných
zůstatkových bytových jednotek spočívající v obsazení volné bytové jednotky nájemním
vztahem v rámci doporučení bytové komise a schválení Radou města Olomouce
a následném prodeji jednotky za kupní cenu stanovenou ve výši 0,5 násobku ceny obvyklé
dle znaleckého posudku + náklady na vypracování znaleckého posudku, dle důvodové
zprávy bod 1.2.
5. revokuje
své usnesení ze dne 06. 02. 2007, bod 7, část 32 ve věci výběru dražebníka z uchazečů,
kteří podají své nabídky na výběr dražebníka, když v nabídce tito uchazeči předloží výši tzv.
Celkových nákladů dražebníka zahrnující veškeré náklady, které si dražebník vůči
statutárnímu městu Olomouc bude účtovat, bude-li vybrán k provedení dražby, zejména
odměnu dražebníka, náklady na organizační a materiální zabezpečení dražby, náklady na
znalecké ocenění předmětu dražby a pojištění dražebníka z odpovědnosti za škodu, dle
důvodové zprávy bod 1.2.
6. schvaluje
obecný postup prodeje zůstatkových obsazených bytových jednotek, u kterých nebyla
nájemcům zaslána nabídka k převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,
za cenu stanovenou ve výši 0,85 násobku ceny obvyklé dle znaleckého posudku + náklady
na vypracování znaleckého posudku, dle důvodové zprávy bod 1.2.
7. schvaluje
obecný postup prodeje zůstatkových volných bytových jednotek na základě výběrového
řízení formou obálkové metody, když minimální kupní cena bude stanovena ve výši 0,85
násobku ceny obvyklé dle znaleckého posudku na jednotku, dle důvodové zprávy bod 1.2.
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8. schvaluje
obecný postup prodeje zůstatkových obsazených bytových jednotek, kdy nájemci uplynuly
ochranné lhůty k převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, na základě
výběrového řízení formou obálkové metody, když minimální kupní cena bude stanovena ve
výši 0,75 násobku ceny obvyklé dle znaleckého posudku na volnou jednotku, dle důvodové
zprávy bod 1.2.
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 21. 09. 2009 bod 6 část 20 ve věci schválení odprodeje nebytové
jednotky č. 750/16 v domě č. p. 750 (Praskova 11) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
319/14839 na společných částech domu č. p. 750 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
319/14839 na pozemku parc. č. st. 1036, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 489 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
za kupní cenu celkem ve výši 111.112,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje nebytové jednotky č. 750/16 v domě č.
p. 750 (Praskova 11) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na společných
částech domu č. p. 750 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na pozemku
parc. č. st. 1036, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 489 m2, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 85.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 750/16 v domě č. p. 750 (Praskova 11) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 319/14839 na společných částech domu č. p. 750 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 319/14839 na pozemku parc. č. st. 1036, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 489 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu celkem ve výši 100.000,- Kč, z toho za jednotku 86.965,- Kč, za pozemek
13.035,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
12. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 820, zahrada, o výměře 286 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc – změna subjektu na straně nájemce, dle důvodové zprávy bod 1.4.
13. schvaluje
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 244, ostatní plocha, o výměře 502 m2, v k. ú.
Bělidla, obec Olomouc. Výměra dvou částí pozemků bude upřesněna až po vypracování GP,
dle důvodové zprávy bod 1.5.
14. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 303/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 303/5, ostatní
plocha), o výměře 247 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod
1.6.
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 447/45, zahrada, (dle GP parc. č. 447/45, zahrada) o výměře
341 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
za kupní cenu celkem 241.600,- Kč, z toho pozemek 238.700,- Kč a náklady 2.900,- Kč, dle
důvodové zprávy bod 1.7.
16. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 30 ve věci schválení záměru prodeje bytové
jednotky č. 970/58 v budově č. p. 970 (Foerstrova 1) na pozemku parc. č. st. 1246,
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957 na
společných částech budovy č. p. 970 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957
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na pozemku parc. č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle
důvodové zprávy bod 1.8.
17. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 31 ve věci schválení záměru prodeje bytové
jednotky č. 136/4 v budově č. p. 136 (Černá cesta 2) na pozemku parc. č. st. 353, zastavěná
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na společných částech
budovy č. p. 136 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na pozemku parc. č.
st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, formou
veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle důvodové zprávy bod
1.9.
18. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 32 ve věci schválení záměru prodeje bytové
jednotky č. 962/75 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 1147,
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na
společných částech budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801
na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle
důvodové zprávy bod 1.10.
19. souhlasí
s proplacením faktur za provedené práce a opravy v bytové jednotce č. 672/4 v domě č. p.
672, 673 (Rožňavská 16, 18), v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a v bytové
jednotce č. 79/4 v domě č. p. 79 (tř. Svornosti 1, 1A) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 1.11.
20. nevyhovuje
žádosti Univerzity Palackého v Olomouci o vrácení II. části kupní ceny ve výši 21.888,- Kč na
účet Univerzity Palackého v Olomouci za bytovou jednotku č. 919/12 v budově č. p. 919
(Blanická 21), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.12.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

11

Svátky písní

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyhovět žádosti občanského sdružení FESTA MUSICALE Olomouc dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložené dohody dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace HLAVA
21 v ulici Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 21 m2 pro žadatele f. Vanmont group, spol.
s r.o., Tererovo nám.2, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2011.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ
v ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 22,4 m2 pro žadatele p.Radka Vyroubala, Okružní
7, Olomouc na dobu od 1.5. do 30.9. 2011.
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Café Mahler na
Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu
133 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group , spol.s
r.o., Michalská 2, 772 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 15.10. 2011.
6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele f.Optimum Grande
s.r.o., Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.5. do 31.12. 2011.
7. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ
HOSPODA na Dolním náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 23,9 m2 pro žadatele f. ELLAN
gastro s.r.o., tř.Svobody 39, 779 00 Olomouc , na dobu od 22.4. do 14.10. 2011.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Rozpočtové změny roku 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2011
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Rozpočtové změny v r. 2011 - nekryté požadavky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků
2. schvaluje
doporučení k vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy
pro jednání ZMO
3. ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení doporučené vykrytí ze soupisu
nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit doporučné částky ze soupisu nekrytých požadavků r. 2011 dle upravené důvodové
zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11. 1.
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Výsledky hospodaření SMOl za rok 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce finanční vypořádání se
státním rozpočtem a výsledky hospodaření SMOl za rok 2010
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
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3. doporučuje zastupitelstvu města
a) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010
b) v souladu s § 17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2010, a to "bez
výhrad"
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1,2, 3,4 a 5
2. schvaluje
finanční vypořádání příspěvkových organizací města Olomouce za rok 2010 dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
3. schvaluje
odpisové plány příspěvkových organizací města Olomouce na rok 2011 dle přílohy č.3
důvodové zprávy
4. ukládá
provést finanční vypořádání roku 2010
T: 17. 5. 2011
O: ředitelé příspěvkových organizací
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Výroční zprávy příspěvkových organizací za rok 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1, 1A a 2
2. schvaluje
výši mimořádné odměny za rok 2010 pro ředitele příspěvkových organizací dle přílohy č. 1A
důvodové zprávy
3. ukládá
předložit Radě města Olomouce v dubnu roku 2012 výroční zprávy o činnosti organizace za
rok 2011
T: duben 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
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4. ukládá
zpracovat výroční zprávy o činnosti organizace v průběhu března roku 2012 dle pokynu
ekonomického odboru
T: březen 2012
O: ředitelé příspěvkových organizací
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č.10/2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 16/2010
3. ukládá
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Fixace úrokové sazby

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
variantu fixace úrokové sazby u úvěru pro r. 2012 - 2015 dle doporučení v důvodové zprávě
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Petice - zřízení přechodu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T: 3. 5. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Stanovení výše
společností

odměn

statutárním

orgánům

akciových

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady smlouvy o výkonu funkce se
všemi členy představenstva a dozorčí rady zvolenými rozhodnutím jediného akcionáře při
výkonu působnosti valné hromady
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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MŠ Bieblova a Čajkovského

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
další postup dle bodu C) důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle bodu C) důvodové zprávy
4. ukládá
ihned podat žádost o prodloužení termínu pro předložení požadovaných dokladů pro vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace o 4 měsíce
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí odboru evropských projektů
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Smetanovy sady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle bodu C) důvodové zprávy
3. ukládá
odboru dopravy převzít majetek dle bodu C) důvodové zprávy
T: červenec 2011
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
b)
na 2 roky, 1 rok – DPS s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc – 1 rok
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
Vrchní státní zastupitelství, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
d)
na půl roku s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 45
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)
e)
na 3 měsíce s nájemcem:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc - DPS
dle upravené důvodové zprávy bod 1 e)
2.s prodloužením smluv o poskytnutí přístřeší na dobu určitou půl roku:
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2)
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3. s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Jiráskova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 b, c, d, e, f, g, h)
4. s neprodloužením smluv o poskytnutí přístřeší:
a) xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
b)xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 33
c) xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit a
v oblasti nespecifikované akce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč a
v oblasti nespecifikované akce dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podporu
statutárním městem Olomouc
T: 17. 5. 2011
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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IPRM Atraktivní Olomouc - příprava projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s podáním žádostí o poskytnutí dotace na projekty dle bodu 2 důvodové zprávy do
připravované výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
4. ukládá
s ohledem na vyšší náklad na realizaci upravit Smlouvu o půjčce mezi městem a Česko
Britskou Mezinárodní školou a Mateřskou školou, s.r.o.
T: 17. 5. 2011
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

28

Lávka - Nová Sladovna

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit dopracovaný záměr lávky Nová Sladovna
T: 14. 6. 2011
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Schránky důvěry - ukončení projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
ukončení projektu Schránky důvěry dle důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 26.
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Projekty Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje změna žadatele

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu žadatele projektů Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje dle bodu 2
důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle bodu 5 důvodové zprávy
4. ukládá
informovat Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje o přijatém usnesení
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 27.
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Cena města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2010 a Ceny za počin roku 2010 osobnostem dle
upravené důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
udělit Cenu města Olomouce za rok 2010 a Cenu za počin roku 2010 dle usnesení bodu č. 2
4. ukládá
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2010 a Ceny za počin roku 2010
ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
5. ukládá
zveřejnit osobnosti dle usnesení bodu č. 2 na internetu po schválení ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Závěrečné vyúčtování projektu - Informační systém ZOO
Olomouc, Rekonstrukce IC Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektů "Informační systém ZOO
Olomouc" reg. č. CZ.1.12/3.1.00/14.00665 (bankovní účet č. 4207762/0800) a "Rekonstrukce
IC Olomouc" reg. č. CZ.1.12/3.1.00/14.00666 (bankovní účet č. 4122152/0800) včetně
výpisů ze zvláštních bankovních účtů do konce roku 2021 dle bodu 4.3 a 8.3 důvodové
zprávy.
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou
v rámci realizace projektů "Informační systém ZOO Olomouc" a "Rekonstrukce IC Olomouc"
do konce roku 2021 dle bodu 4.3 a 8.3 důvodové zprávy
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektů "Informační systém
ZOO Olomouc" a "Rekonstrukce IC Olomouc" do konce roku 2021 dle bodu 4.3 a 8.3
důvodové zprávy
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
zrušit zvláštní účet č. 4207762/0800 (projekt "Informační systém ZOO Olomouc") a zvláštní
účet č. 4122152/0800 (projekt "Rekonstrukce IC Olomouc") dle bodu 3.2 a 7.2 důvodové
zprávy
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
6. ukládá
vést majetek pořízený z dotace k projektu "Informační systém ZOO Olomouc" v majetkové
evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně do 24.3. 2016) a během této
doby nesmí SMOl majetek získaný pomocí dotace prodat, převést, vypůjčit či pronajmout
jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být zřízeno věcné břemeno ani nesmí být
předmětem zástavního práva bez předchozího písemného souhlasu Řídícího orgánu ROP
Střední Morava dle bodu 4.1 důvodové zprávy
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí majetkoprávního odboru
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7. ukládá
vést majetek pořízený z dotace k projektu "Rekonstrukce IC Olomouc" v majetkové evidenci
SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně do 24.3. 2016) a během této doby nesmí
SMOl majetek získaný pomocí dotace prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu
a k tomuto majetku nesmí být zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního
práva bez předchozího písemného souhlasu Řídícího orgánu ROP Střední Morava dle bodu
8.1 důvodové zprávy
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
8. ukládá
vést majetek pořízený z dotace k projektu "Rekonstrukce IC Olomouc" v majetkové evidenci
SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně do 24.3. 2016) a během této doby nesmí
SMOl majetek získaný pomocí dotace prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu
a k tomuto majetku nesmí být zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního
práva bez předchozího písemného souhlasu Řídícího orgánu ROP Střední Morava dle bodu
8.1 důvodové zprávy
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí odboru správy
9. souhlasí
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Příspěvky v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn
3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly
pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 31.

34

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64,
dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26,
dle předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle
předložené důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 32.
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Smlouva o výpůjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh smlouvy o výpůjčce, který je přílohou důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít dle přílohy smlouvy o výpůjčce se Sdružením Podané ruce, o.s., Společenstvím
Romů
na Moravě o.s., Pro Vás, o.s.
T: 17. 5. 2011
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 33.
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Fakultní základní škola Olomouc, Holečkova 10 - nájemní
smlouva na užívání bytu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu dle důvodové zprávy
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3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele školy
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 35.
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Organizační záležitosti - organizační změna
majetkoprávním Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změnu v odboru majetkoprávním s účinností od 1. 5. 2011
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36.
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Organizační záležitosti - koordinátor cyklistické dopravy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vznik funkce koordinátora cyklistické dopravy s účinností od 1. 5. 2011 na dobu neurčitou
dle důvodové zprávy
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3. ukládá
předložit RMO návrh statutu a složení pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu
T: 3. 5. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Novotný Martin, primátor města
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 36. 1.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Podpisového řádu
statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 3 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 6. 2011
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36. 2.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 21 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 21 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle přeložené důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2011
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36. 3.
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Výsledky zápisů do MŠ, Církevní mateřská škola Ovečka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Ing. Ivo Vlach v. r.
1. náměstek primátora
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