USNESENÍ
z 16. schůze Rady města Olomouce, konané dne 31. 5. 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 RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 31.5.2011 dle části A) důvodové zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- vypustit ze sledování podnět člena ZMO Ing. Kropáčka týkající se stanovení pravidel pro
prodej zbytkových pozemků
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. pronájem pozemků parc. č. 105/89 ostat. pl. o výměře 281 m2, parc. č. 105/75 ostat. pl.
o výměře 421 m2, parc. č. 264/8 zahrada o výměře 2 847 m2 a části pozemku parc. č.
105/76 ostat. pl. o výměře 4 495 m2, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc
ve vlastnictví společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. statutárnímu městu Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene
přístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení,
umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže)
a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a
rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené
vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy a
umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií za účelem výroby a
rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.5.

3. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene
přístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení,
umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a
modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů
včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a
elektrické energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění
zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií za účelem výroby a rozvodu
tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
4. záměr odprodat pozemky parc. č. 719/1 orná půda o výměře 393 m2, parc. č. 719/11
orná půda o výměře 594 m2, parc. č. 719/19 orná půda o výměře 259 m2, parc. č. 719/20
zast. pl. o výměře 106 m2, parc. č. 719/21 orná půda o výměře 50 m2, parc. č. 719/22 orná
půda o výměře 274 m2, parc. č. 719/23 zast. pl. o výměře 105 m2, parc. č. 719/24 orná
půda o výměře 50 m2, parc. č. 719/25 orná půda o výměře 284 m2, parc. č. 719/26 zast. pl.
o výměře 105 m2, parc. č. 719/27 orná půda o výměře 50 m2, parc. č. 719/38 orná půda
o výměře 30 m2, parc. č. 719/39 zast. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 719/40 orná půda
o výměře 141 m2, parc. č. 719/41 orná půda o výměře 46 m2, parc. č. 719/42 zast. pl.
o výměře 87 m2, parc. č. 719/43 orná půda o výměře 195 m2, parc. č. 719/44 orná půda
o ýměře 45 m2, parc. č. 719/45 zast. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 719/46 orná půda
o výměře 194 m2, parc. č. 719/47 orná půda o výměře 45 m2, parc. č. 719/48 zast. pl.
o výměře 88 m2, parc. č. 719/49 orná půda o výměře 200 m2, parc. č. 719/52 orná půda
o výměře 717 m2, parc. č. 719/2 orná půda o výměře 76 m2, parc. č. 719/28 orná půda
o výměře 361 m2, parc. č. 719/29 zast. pl. o výměře 76 m2, parc. č. 719/50 orná půda
o výměře 298 m2 a parc. č. 719/51 zast. pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc společnosti K – stav stavební a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
5. záměr směnit část pozemku parc. č. 992/1 ostat. pl. o výměře 534 m2 (dle GP parc. č.
992/6) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Lesaffre Česko, a.s. za
část pozemku parc. č. 1089 ostat. pl. o výměře 304 m2, část pozemku parc. č. 1094 ostat.
pl. o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 1094/2) a pozemek parc. č. 1096 ostat. pl. o výměře 40
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 1.9.
6. záměr odprodat část pozemku parc. č. 116/35 ostat. pl. o výměře 15 m2 (dle GP parc. č.
116/136 díl „b“) a část pozemku parc. č. 116/37 ostat. pl. o výměře 6 m2 (dle GP parc. č.
116/136 díl „a“), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti CL TRADE a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 1.10.
7. záměr odprodat pozemek parc. č. 659/19 ostat. pl. o výměře 186 m2, část pozemku parc.
č. 652/1 lesní pozemek o výměře 201 m2 (dle GP díl „c“) a část pozemku parc. č. 779/1
ostat. pl. o výměře 20 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc společnosti
Povodí Morava, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
8. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1309 orná půda o výměře 469 m2 (dle GP parc. č.
1309/2 orná půda) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
9. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 48 m2 paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, část pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 48 m2 panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, část pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 48 m2 paní
xxxxxxxxxxxxxxxxx a část pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 49 m2 panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc. Výměry částí pozemků
budou upřesněny až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
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10. záměr pronajmout části pozemků 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1
m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2
a parc. č. 111/1 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o výměře 2 m2
a parc. č. 588 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2,
parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2,
parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2,
parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2,
parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2,
parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomoucměsto, parc. č. 1348 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc
společnosti Elektroprivat Vaďura s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
11. záměr bezúplatně převést památník popraveným účastníkům přerovského povstání
vedeného v seznamu kulturních nemovitých památek pod rejstříkovým číslem 28279/8-1711
na pozemku parc. č. 631/3 lesní pozemek v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví
statutárního města Olomouce do vlastnictví statutárního města Přerova dle důvodové
zprávy bod č. 2.6.
12. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. o výměře 2 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
13. předběžný záměr odprodat části pozemků parc. č. 1420/10 zahrada o výměře 28 m2
a parc. č. 1420/12 ostat. pl. o výměře 3 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. Výměra
částí pozemků bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
14. záměr pronajmout pozemek parc. č. 570 ostat. pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
15. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1319/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1319/1 ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 255/4 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
18. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 34,87 m2 v 1.NP budovy č.p.
587 (stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 7/1 zast. pl. a budově č.p. 594
(stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 7/2 zast. pl., vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouce sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením České
republiky - změna subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Coleman S.I., a.s. a společnosti Karel Kováč
Centrum s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Coleman S.I., a.s., společnosti Karel Kováč
Centrum s. r. o. a společnosti LUX (CZ), s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
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21. záměr odprodat části pozemků parc. č. 235/23 orná půda o výměře 26 m2 (dle GP parc.
č. 235/142 orná půda) a parc. č. 485/6 ostat. pl. o výměře 55 m2 (dle GP parc. č. 485/9
ostat. pl.), vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
22. předběžný záměr odprodat části pozemků parc. č. 247/1 o výměře 85 m2 a parc. č.
1066 o výměře 205 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Výměry částí
pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP. (tj. bez částí pozemků, na kterých jsou
umístěny kontejnery na odpad.) dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
23. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře
250 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 2.17.
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 148 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
26. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 1721/80 zast. pl. o výměře
1 267 m2 a parc. č. 1721/97 ostat. pl. o výměře 1 755 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
27. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 80,81 m2 ve 2. NP domu č.p. 27
na pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří na ul. Dolní náměstí č.o. 38 v k.
ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
28. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 54,74 m2 v 1.PP domu č.p. 573
na pozemku parc. č. st. 744 zastavěná plocha a nádvoří na ul. Purkyňova č.o. 3 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
29. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 668 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
30. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 137 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
31. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek s xxxxxxxxxxxxxxxxx, v rámci
které bude zavázán zaplatit část nájemného za rok 2011 za pronájem části pozemku parc.
č. 451/30 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve výši 15.000,- Kč
ve třech splátkách dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
32. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v rámci
které bude zavázán zaplatit ve dvanácti rovnoměrných měsíčních splátkách dlužné nájemné
ve výši 4.000,- Kč, včetně úroků z prodlení dle platebního rozkazu č. j. 16C 121/2008-21
vyčíslených ke dni podpisu dohody o splátkách a dlužné náklady řízení ve výši 1.000,-Kč
a 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
33. prominutí nájemného za období od 1. 9. 2010 do 7. 4. 2011 ve výši 540,- Kč u pronájmu
části pozemku parc. č. 72 ostatní plocha o výměře 300 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
34. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, v rámci
které bude zavázán zaplatit část nájemného za rok 2010 za pronájem části pozemku parc.
č. 72 ostatní plocha o výměře 300 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve výši 399,- Kč
ve čtyřech rovnoměrných měsíčních splátkách dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
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35. pronájem pozemků parc. č. 153/2 o výměře 25 m2 a parc. č. 763/11 o výměře 76 m2,
vše ostat. pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
36. změnu smluvních podmínek u pronájmu částí pozemků parc. č. 2134 ostat. pl. o výměře
136 m2 a parc. č. 449/36 ostat. pl. o výměře 264 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
37. pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
38. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 556/3 ostat. pl. o výměře
8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti TABÁK PROFIT, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.10.
39. pronájem části pozemku parc. č. 24/23 ostat. pl. o výměře 220 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
40. pronájem částí pozemku parc. č. 285/5 ostat. pl. o výměře 90 m2 a 10 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
41. pronájem části pozemku parc. č. 11 zahrada o výměře 269 m2 v k. ú. Lošov, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
42. pronájem části pozemku parc. č. 543/3 trvalý travní porost o výměře 298 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
43. poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 160/5 zahrada o výměře 550 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č.
3.15.
44. pronájem pozemku parc. č. 353/3 orná půda o výměře 39 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
45. pronájem části pozemku parc. č. 152/1 zahrada o výměře 308 m2 v k. ú. Chomoutov,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
46. pronájem části pozemku parc. č. 479 ostat. pl. o výměře 6 m2 a části pozemku parc. č.
475/1 ostat. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti
Dřevo Trust - prodej, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
47. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 140/20 orná půda
o výměře 278 m2 a části pozemku parc. č. 818/2 ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 3.19.
48. vrácení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 79/1 orná půda o výměře
116 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dva roky zpětně před účinností nové smlouvy
o nájmu, při nájemném ve výši 2,- Kč/m2/rok panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.20.
49. pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 130 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
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50. pronájem části větrací šachty podzemního parkoviště umístěné na části pozemku parc.
č. 624/18 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ARES CZ
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
51. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 573 ostat. pl., parc. č. 572 trvalý
travní porost, parc. č. 588 trvalý travní porost, vše v k. ú. Radíkov u Olomouc, obec
Olomouc ve prospěch budovy s číslem evidenčním 24 (stavba pro rodinnou rekreaci)
na pozemku parc. č. 580 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemku parc. č. 581 zahrada
vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, vše ve vlastnictví manželů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.24.
52. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 573 ostat.
pl., parc. č. 572 trvalý travní porost, parc. č. 588 trvalý travní porost, vše v k. ú. Radíkov
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch budovy s číslem evidenčním 24 (stavba pro
rodinnou rekreaci) na pozemku parc. č. 580 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemku
parc. č. 581 zahrada vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, vše ve vlastnictví
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.24.
53. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení
a provozování
přiváděcího vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 1247/167 ostat. pl. v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc, parc. č. 1137 ostat. pl., parc. č. 1221/1 ostat. pl., parc. č. 1224 ostat. pl.
a parc. č. 1309 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc ve prospěch obce Blatec
dle důvodové zprávy bod č. 3.25.
54. 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 pozemku parc. č. 639 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.26.
55. 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 na pozemku parc. č. 639 ostat. pl. v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.26.
56. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku parc. č. 639 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.26.
57. 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. 451/18, parc. č. 451/36, parc. č. 451/34, parc. č. 444/2,
parc. č. 451/33, parc. č. 451/52, parc. č. 451/26, parc. č. 451/17, parc. č. 451/25, vše ostat.
pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.27.
58. 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 na pozemcích parc. č. 451/18, parc. č. 451/36,
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parc. č. 451/34, parc. č. 444/2, parc. č. 451/33, parc. č. 451/52, parc. č. 451/26, parc. č.
451/17, parc. č. 451/25, vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.27.
59. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 451/18, parc. č. 451/36, parc. č.
451/34, parc. č. 444/2, parc. č. 451/33, parc. č. 451/52, parc. č. 451/26, parc. č. 451/17,
parc. č. 451/25, vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.27.
60. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní
přípojky na pozemku parc. č. 495/4 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.28.
61. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 235/32 orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc a parc. č. 5/8
ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia
Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.28.
62. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 235/32 orná půda v k. ú.
Povel, obec Olomouc a parc. č. 5/8 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.28.
63. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 238/4 ostat. pl., parc. č. 590/4 ostat. pl., parc. č.
631/1 ostat. pl., parc. č. 480/29 ostat. pl., parc. č. 238/1 ostat. pl., parc. č. 1065/2 ostat. pl.,
parc. č. 260/3 ostat. pl. a parc. č. 289/9 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti A1 net s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.29.
64. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 238/4 ostat. pl.,
parc. č. 590/4 ostat. pl., parc. č. 631/1 ostat. pl., parc. č. 480/29 ostat. pl., parc. č. 238/1
ostat. pl., parc. č. 1065/2 ostat. pl., parc. č. 260/3 ostat. pl. a parc. č. 289/9 ostat. pl. v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti A1 net s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.29.
65. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 105/18 ostat. pl., parc. č. 105/31 ostat. pl., parc.
č. 105/30 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti A1
net s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.30.
66. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 105/18 ostat.
pl., parc. č. 105/31 ostat. pl., parc. č. 105/30 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti A1 net s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.30.
67. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 235/25 orná půda, parc. č. 235/39 orná půda,
parc. č. 536/1 ostat. pl., parc. č. 235/68 ostat. pl., parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/25
ostat. pl., parc. č. 350/34 ostat. pl., parc. č. 535 ostat. pl., v k. ú. Povel, parc. č. 800/2
ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 5/8 ostat. pl., parc. č. 5/12 ostat. pl., parc. č. 5/23 ostat.
pl., parc. č. 735 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.31.
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68. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 235/25 orná
půda, parc. č. 235/39 orná půda, parc. č. 536/1 ostat. pl., parc. č. 235/68 ostat. pl., parc. č.
451/17 ostat. pl., parc. č. 451/25 ostat. pl., parc. č. 350/34 ostat. pl., parc. č. 535 ostat. pl.,
v k. ú. Povel, parc. č. 800/2 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 5/8 ostat. pl., parc. č. 5/12
ostat. pl., parc. č. 5/23 ostat. pl., parc. č. 735 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.31.
69. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 335/1 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.32.
70. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 335/1 ostat.
pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.32.
71. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1521 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.33.
72. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1521 ostat.
pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 3.33.
73. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 472/6 ostat. pl., parc. č. 472/1 ostat. pl., parc.
č. 393/7 ostat. pl., parc. č. 393/3 ostat. pl., parc. č. 441/3 trvalý travní porost, parc. č. 441/9
trvalý travní porost, parc. č. 441/10 trvalý travní porost, parc. č. 441/1 trvalý travní porost,
parc. č. 441/5 trvalý travní porost, parc. č. 293/3 trvalý travní porost a parc. č. 293/5 trvalý
travní porost, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.34.
74. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 472/6
ostat. pl., parc. č. 472/1 ostat. pl., parc. č. 393/7 ostat. pl., parc. č. 393/3 ostat. pl., parc. č.
441/3 trvalý travní porost, parc. č. 441/9 trvalý travní porost, parc. č. 441/10 trvalý travní
porost, parc. č. 441/1 trvalý travní porost, parc. č. 441/5 trvalý travní porost, parc. č. 293/3
trvalý travní porost a parc. č. 293/5 trvalý travní porost, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.34.
75. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 708/7 ostat. pl. a parc. č. 704/13 orná půda,
vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.35.
76. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 708/7
ostat. pl. a parc. č. 704/13 orná půda, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.35.
77. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 778/1 ostat. pl. v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.36.
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78. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 778/1 ostat.
pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.36.
79. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 531/1 ostat. pl., parc. č. 487/3 ostat. pl.,
parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 480/5 ostat. pl., v k. ú. Neředín, parc. č. 1023 ostat. pl.,
parc. č. 849/8 orná půda, parc. č. 985/1 ostat. pl., v k. ú. Řepčín, dále jen podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 849/8 orná půda, parc. č. 985/1 ostat. pl.,
parc. č. 1023 ostat. pl., v k. ú. Řepčín, parc. č. 531/1 ostat. pl., parc. č. 487/1 orná půda,
parc. č. 480/5 ostat. pl., v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.37.
80. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 913/55 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.38.
81. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 311/13 ostat. pl., parc. č. 319/12 ostat. pl.,
parc. č. 2004/1 ostat. pl., parc. č. 2004/2 ostat. pl. a parc. č. 2004/7 ostat. pl. , parc. č.
2004/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.39.
82 úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 479/3 ostat. pl. a parc. 479/8 ostat. pl., vše
v k. ú. Hodolany, parc. č. 1924 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.40.
83. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 132/7 ostat. pl. v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.41.
84. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 667/2 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc a na pozemku parc. č. 1204/10 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.42.
85. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 667/2 ostat.
pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 1204/10 ostat. pl.
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 3.42
86. pronájem nebytového prostoru o výměře 12 m2 a části střechy budovy č.p. 65 (objekt
občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 110/1 zast. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
87. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené
se společností Lesy města Olomouce, a.s., ve které dojde ke zúžení předmětu nájmu
o 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. 5.8.
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88. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 140/7 o výměře
2 m2, parc. č. 824/2 o výměře 10 m2, parc. č. 939/1 o výměře 1 m2, parc. č. 653/1 o výměře
1 m2, parc. č. 624/25 o výměře 1 m2, parc. č. 710/20 o výměře 1 m2, parc. č. 842/7
o výměře 1 m2, parc. č. 583/6 o výměře 1 m2, parc. č. 710/6 o výměře 1 m2, parc. č. 677/2
o výměře 1 m2, parc. č. 1086/12 o výměře 1 m2, parc. č. 710/13 o výměře 1 m2, parc. č.
414/2 o výměře 1 m2, parc. č. 809/1 o výměře 1 m2, parc. č. 278/5 o výměře 1 m2, parc. č.
824/33 o výměře 2 m2, parc. č. 861/1 o výměře 2 m2, vše ostat. pl. a parc. č. 278/97 orná
půda o výměře 1 m, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 85/32 o výměře 1 m2, parc. č. 85/7
o výměře
2 m2, parc. č. 79/30 o výměře 1 m2, parc. č. 103/2 o výměře 1 m2, parc. č.
79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2, parc. č. 150/3 o výměře 1 m2, parc. č.
79/5 o výměře 1 m2, parc. č. 73/13 o výměře 1 m2 a parc. č. 134/1 o výměře 2 m2, vše
ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 1081 o výměře 1 m2, parc. č. 800/9 o výměře
1 m2, parc. č. 590/4 o výměře 1 m2, parc. č. 792/1 o výměře 1 m2, parc. č. 185/3 o výměře
1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, parc. č. 800/10 o výměře 2 m2, parc. č. 1115 o výměře
3 m2, parc. č. 800/2 o výměře 5 m2, parc. č. 480/29 o výměře 2 m2, parc. č. 549/3 o výměře
1 m2, parc. č. 185/4 o výměře 1 m2, parc. č. 614/27 o výměře 1 m2, parc. č. 1053/1
o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 425/5 o výměře 1 m2, parc. č.
601/5 o výměře 1 m2, parc. č. 601/8 o výměře 1 m2 a parc. č. 718/8 o výměře 2 m2, vše
ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 350/22 o výměře 1 m2, parc. č. 460/19
o výměře 1 m2, parc. č. 460/7 o výměře
1 m2, parc. č. 350/30 o výměře 1 m2, parc. č.
535 o výměře 1 m2, parc. č. 459/14 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, parc. č. 1930
o výměře 1 m2, parc. č. 1928/1 o výměře
1 m2 a parc. č. 1920/3 o výměře 1 m2, vše
ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 526/1 o výměře 3 m2, parc. č. 541/1 o výměře
2 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, parc. č. 1458/8 o výměře 2 m2, parc. č. 1414/1 o výměře
3 m2, parc. č. 1420/2 o výměře 2 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, parc. č. 115/2 ostat.
pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Lazce, parc. č. 72/6 ostat. pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 48/15
zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 98/6 o výměře 1 m2, parc. č.
96 o výměře 1 m2 a parc. č. 116/32 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky a parc.
č. 204/3 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, vše obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.16.
89. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 124/6 o výměře 4 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 a parc. č. 124/7 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc – město, části pozemku parc. č.
590/3 o výměře 3 m2 a část pozemku parc. č. 792/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice
a část pozemku parc. č. 818/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, vše ostat. pl. obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 1.16.
2. souhlasí
se skončením nájemní smlouvy dohodou dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
3. nevyhovuje žádosti
1. Sdružení D a Občanského sdružení PINK o pronájem nebytových prostor 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. 1.13.
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 1319/1
ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
3. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 404/3 ostat. pl.
o výměře 250 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.

10

4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 100/10 ostat. pl. o výměře
12 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
5. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 442 zast. pl. o výměře
83 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
6. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo
chůze a jízdy na pozemku parc. č. 648 ostat. pl. v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc
ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch budovy č.p. 103 (objekt k bydlení)
ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemku parc. č. 643 zastavěná plocha
a nádvoří ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.23.
7. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o změnu smluvních podmínek u pronájmu 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, zast.pl. a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
4. uděluje
1. souhlas společnosti IP systém a.s. s demolicí železobetonových hal A, B (průmyslový
objekt bez č.p./č.e.) na části pozemku parc. č. st. 613/2 zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
2. souhlas společnosti DELTA servis, s.r.o. s vybudováním oplocení části pozemku parc. č.
292 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.17.
5. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu 2, bod 2.18. ve věci schválení pronájmu
částí pozemků 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú.
Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 111/1 o výměře
1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o výměře 2 m2 a parc. č. 588 o výměře
1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2, parc. č. 875/1 o výměře
1 m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, parc. č. 1072 o výměře
1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 o výměře
1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře
1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře
1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 1348 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú.
Slavonín, vše obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
2. usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010 bod programu 2, bod 2.21. ve věci schválení
pronájmu části pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc – město,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
3. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010 bod programu 2, bod 2.23. ve věci schválení pronájmu
částí pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o celkové výměře 4 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc společnosti Coleman S.I., a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
4. část usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010 bod programu 2, bod 1.10. ve věci uložení odboru
majetkoprávnímu zajistit odstranění reklamních tabulí společností Karel Kováč Centrum,
s.r.o. a LUX (CZ), s.r.o. umístěných na částech pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl.
o celkové výměře 4 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.14.
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5. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010, bod programu 2, bod 2.12. ve věci schválení pronájmu
části pozemku parc. č. 442 zast. pl. o výměře 83 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
6. usnesení RMO ze dne 5. 4. 2011, bod programu 2, bod 2.3 ve věci schválení vrácení
nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 79/1 orná půda o výměře 116 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc za období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2011, tj. dva roky zpětně, při
nájemném ve výši 2,- Kč/m2/rok panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
7. usnesení RMO ze dne 9. 3. 2004, bod programu 31, bod II. A) 35) důvodové zprávy
ve věci schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení
vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1224 ost. pl. o výměře 3284 m2 a parc. č. 1221/1
ost. pl. o výměře 7609 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 1115/3 ost. pl. o výměře 4667 m2,
parc. č. 1117 ost. pl. o výměře 882 m2, parc. č. 1118 ost. pl. o výměře 2614 m2, parc. č.
1102/1 ost. pl. o výměře 15593 m2 a parc. č. 1119/3 ost. pl. o výměře 2317 m2, vše v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch obce Blatec dle důvodové zprávy bod č. 3.25.
8. usnesení RMO ze dne 20. 2. 2007, bod programu 2, bod 2.7. důvodové zprávy ve věci
schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1137 ost. pl. o výměře 1 467 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc ve prospěch obce Blatec dle důvodové zprávy bod č. 3.25.
9. usnesení RMO ze dne 15. 1. 2008, bod programu 2, bod 2.3. důvodové zprávy ve věci
schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 1309 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a
parc. č. 1106 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch obce Blatec dle
důvodové zprávy bod č. 3.25.
10. usnesení RMO ze dne 15. 1. 2008, bod programu 2, bod 2.3. důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 1309 orná půda v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 1106 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
ve prospěch obce Blatec dle důvodové zprávy bod č. 3.25.
11. usnesení RMO ze dne 15. 6. 2010, bod programu 2, bod 2.21. ve věci úplatného zřízení
věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku
parc. č. 495/4 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká
republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.28.
12. usnesení RMO ze dne 26. 10. 2010, bod programu 2, bod 2.8 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 451/17, parc. č. 451/25, parc. č. 451/30, parc. č.
451/32, parc. č. 451/34, parc. č. 451/35, parc. č. 451/36, parc. č. 350/33, parc. č. 350/34,
parc. č. 350/31, parc. č. 451/29, parc. č. 451/18, parc. č. 443/4, parc. č. 451/19, parc. č.
451/44, parc. č. 416/5, parc. č. 416/47, parc. č. 416/18, parc. č. 535, vše ostat. pl., parc. č.
416/20, parc. č. 235/26, vše orná půda, v k. ú. Povel a parc. č. 5/8, parc. č. 5/12, parc. č.
5/13, parc. č. 5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 5/23, vše ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.31.
13. usnesení RMO ze dne 26. 10. 2010, bod programu 2, bod 2.8 ve věci schválení uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 451/17, parc. č. 451/25,
parc. č. 451/30, parc. č. 451/32, parc. č. 451/34, parc. č. 451/35, parc. č. 451/36, parc. č.
350/33, parc. č. 350/34, parc. č. 350/31, parc. č. 451/29, parc. č. 451/18, parc. č. 443/4, parc.
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č. 451/19, parc. č. 451/44, parc. č. 416/5, parc. č. 416/47, parc. č. 416/18, parc. č. 535, vše
ostat. pl., parc. č. 416/20, parc. č. 235/26, vše orná půda, v k. ú. Povel a parc. č. 5/8, parc.
č. 5/12, parc. č. 5/13, parc. č. 5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 5/23, vše ostat. pl. v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.31.
14. usnesení RMO ze dne 5. 4. 2011, bod programu 3, bod 3.14 ve věci schválení úplatného
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního kabelového
vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 531/1 ostat. pl., parc. č. 487/3 ostat. pl., parc. č.
487/1 orná půda, parc. č. 480/5 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, parc. č. 1023 ostat. pl., parc.
č. 849/8 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 985/1 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.37.
15. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, bod 2.33 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 311/13 ostat. pl., parc. č. 2004/1 ostat. pl.,
parc. č. 2004/2 ostat. pl. a parc. č. 2004/7 ostat. pl. , parc. č. 2004/3 ostat. pl., vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.39.
16. usnesení RMO ze dne 29. 9. 2009, bod programu 2., bod 2.11 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 479/3 ostat. pl. a parc. 479/8 ostat. pl., vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 3.40.
6. trvá
na usnesení RMO ze dne 19. 4. 2011 ve věci doporučení ZMO schválit 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. 1.6.
7. svěřuje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
předpisů, část své působnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce
v záležitostech dle důvodové zprávy. Toto usnesení nahrazuje usnesení RMO ze dne 12. 6.
2007 bod programu 2, bod 5.7. ve věci svěření v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, části své působnosti odboru
majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce v záležitostech dle důvodové zprávy
a usnesení RMO ze dne 30. 9. 2008 bod programu 2, bod 5. 7. ve věci svěření v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, části své
působnosti odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce v záležitostech dle
důvodové zprávy bod č. 1.14.
8. pověřuje
vedoucí odboru majetkoprávního, vedoucí oddělení právního odboru majetkoprávního
a vedoucí oddělení evidence majetku odboru majetkoprávního podepisováním smluv
o nájmu, dodatků ke smlouvám o nájmu, dohod o skončení nájmu, výpovědí a odstoupení
od smlouvy dle bodu I. 1 důvodové zprávy a podepisováním dohod o skončení nájmu
a dohod o skončení výpůjčky dle bodu I. 2 důvodové zprávy, podepisováním dohod dle bodu
II. důvodové zprávy a dále pověřuje vedoucí odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení
právního odboru majetkoprávního podepisováním smluv o nájmu a o výpůjčce a dodatků ke
smlouvám dle bodu I. 3 důvodové zprávy. Toto usnesení nahrazuje usnesení RMO ze dne
12. 6. 2007 bod programu 2, bod 5. 7. ve věci pověření vedoucí odboru majetkoprávního
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podepisováním dohod o skončením nájmu a dohod o skončení výpůjčky dle důvodové
zprávy, usnesení ze dne 22. 4. 2008 bod programu 2, bod 5. 5. ve věci pověření JUDr. Jitky
Sloukové podepisováním dohod o skončení nájmu a dohod o skončení výpůjčky na základě
žádosti nájemce nebo vypůjčitele a usnesení ze dne 30. 9. 2008 bod programu 2, bod 5. 7.
ve věci pověření vedoucí odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení právního
podepisováním dodatků k nájemním smlouvám a smlouvám o výpůjčce dle důvodové zprávy
bod č. 1.14.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. výkup pozemku parc. č. 264/12 zahrada o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec
Olomouc z vlastnictví společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního
města Olomouce za kupní cenu ve výši 18.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. výkup části pozemku parc. č. st. 1415 zast. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 8 m2 v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Technické služby města
Olomouce, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 12 000,Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
3. odprodej budovy 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) občanskému
sdružení Box Klub GAMBARE OLOMOUC za kupní cenu ve výši 305 000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.5.
4. odprodej pozemků 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. za kupní cenu ve výši 5 060 350,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.7.
5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na část pozemku parc. č. st. 613/2 zast. pl.
a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc se společností IP systém a.s.
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
6. bezúplatný převod pozemku parc. č. 219/5 ostat. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
7. bezúplatný převod pozemku parc. č. 85/2 ostat. pl. o výměře 81 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
8. odprodej pozemků 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 panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35 074,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
9. odprodej části pozemku parc. č. 1156/2 zahrada o výměře 145 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú.
Černovír, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 50 270,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 5.9.
10. odprodej pozemku parc. č. 339/15 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 54 100,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 5.10.
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11. odprodej části pozemku parc. č. 541/1 ostat. pl. o výměře 6 m2 (dle GP díl „a“) a části
pozemku parc. č. 58/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8 670,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 5.11.
12. odprodej části 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 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 505 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
13. odprodej pozemků parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. st. 288/2 zast. pl.
o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti PLUM CONSULTING s.r.o.
za kupní cenu ve výši 122 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
14. odprodej pozemků 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 společnosti HOPR TRADE CZ, s.r.o. za kupní cenu ve výši 918 320,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 5.14.
15. odprodej části pozemku parc. č. 959/22 ostat. pl. o výměře 251 m2 (dle GP parc. č.
959/38) a části pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 46 m2 (dle GP parc. č. 959/39),
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti TRNY s.r.o. za kupní cenu ve výši 375 950,Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
16. uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, ve kterém
oba zúčastnění prohlašují, že části pozemků parc. č. 718/7 o výměře 45 m2 (dle GP parc. č.
718/40), parc. č. 718/8 o výměře 2 931 m2 (dle GP parc. č. 718/36), parc. č. 718/10
o výměře 134 m2 (dle GP parc. č. 718/35), parc. č. 718/11 o výměře 1073 m2 (dle GP parc.
č. 718/29, parc. č. 718/30), vše ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
nepřešly dle zákona č. 172/1991 Sb., z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města
Olomouce, ale zůstaly ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 5.17.
17. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a společností BONITREAL s.r.o.
o přistoupení k závazku společnosti SECOM LTD, spol. s r.o. vůči statutárnímu městu
Olomouc na nájemném ve výši 736.972,- Kč a na náhradě za užívání pozemků bez právního
titulu ve výši nájemného, a to ode dne 3. 3. 2011 do dne jejich vyklizení nebo do dne podpisu
nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.16.
10. doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy dohodou dle důvodové zprávy bod č.
5.16.
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku
parc. č. 1309 orná půda o výměře 34 048 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.3.
2. žádosti sdružení Klub vojenské historie Olomouc-LO37 o odprodej budovy bez č. p./č. e.
(jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1290 zast. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
3. žádosti společnosti GRASO a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 109/1 zahrada
o výměře 250 m2 a části pozemku parc. č. 109/4 zahrada o výměře 250 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
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4. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc.
č. 145/1 ostat. pl. o výměře 858 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 5.4.
5. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod
pozemku parc. č. 219/5 ostat. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
6. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod
pozemku parc. č. 85/2 ostat. pl. o výměře 81 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
7. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod
pozemků parc. č. st. 1152 zast. pl. o výměře 68 m2, parc. č. 1061/1 ostatní plocha o výměře
351 m2, parc. č. 1061/2 ostatní plocha o výměře 101 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a pozemku
parc. č. 2/2 ostatní plocha v k. ú. Týneček, vše obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 5.7.
12. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 33 důvodové zprávy ve věci
schválení darování částí pozemků parc. č. 718/7 o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 718/40),
parc. č. 718/8 o výměře 2 931 m2 (dle GP parc. č. 718/36), parc. č. 718/10 o výměře 134 m2
(dle GP parc. č. 718/35), parc. č. 718/11 o výměře 1073 m2 (dle GP parc. č. 718/29, parc. č.
718/30), vše ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č.
460/7 o výměře 8 253 m2 (dle GP parc. č. 460/85) a parc. č. 460/19 o výměře 3 008 m2 (dle
GP parc. č. 460/86), vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č.
5.17.
13. bere na vědomí
1. důvodovou zprávu dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.1.
2. informaci o záměru rekonstrukce nebytových prostor o celkové výměře 287 m2 v 1. NP
v budově č. p. 551 (stavba občanského vybavení), Sokolská č.o. 48, na pozemku parc. č. st.
42/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc Spolkem
přátel olomouckého jazzu dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.1.
14. ukládá
náměstkovi primátora JUDr. M. Majorovi předložit RMO návrh nového smluvního vztahu se
Spolkem přátel olomouckého jazzu s ohledem na plánovanou rekonstrukci nebytových
prostor o celkové výměře 287 m2 v 1. NP v budově č. p. 551 (stavba občanského vybavení),
Sokolská č.o. 48, na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.1.
T: 28. 6. 2011
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
15. schvaluje
záměr odprodat pozemek parc. č. 434/10 zast. pl. o výměře 91 m2, část pozemku parc. č.
434/7 zahrada (dle GP „díl e“) o výměře 526 m2 a části pozemku parc. č. 654 ostat. pl. (dle
GP „díl a+b“) o celkové výměře 3 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.1.
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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. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti - části pozemku parc.č. 362/14 zahrada o výměře
cca 64 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc na dobu neurčitou ve prospěch
Státního veterinárního ústavu Olomouc, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 114/5 ostatní plocha v k.ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví společnosti Office Park Šantovka
s.r.o., dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 559 ostatní plocha, parc.č.
106/54 ostatní plocha, parc.č. 106/2 ostatní plocha, parc.č. 106/26 ostatní plocha, parc.č.
106/55 ostatní plocha, parc.č. 125/17 ostatní plocha, parc.č 125/12 zahrada, parc.č. 108/9
zahrada, parc.č. 108/7 zahrada, parc.č. 108/1 ostatní plocha, parc.č. 558 ostatní plocha,
parc.č. 108/5 ostatní plocha, parc.č. 108/2 ostatní plocha, parc.č. 138/9 ostatní plocha
a parc.č. 473 ostatní plocha, všechny v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve
vlastnictví společnosti SMC Development a.s., dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Galerie Šantovka“ na pozemku parc.č. 125/20
ostatní plocha, parc.č. 125/18 ostatní plocha, parc.č. 125/10 ostatní plocha, parc.č. 125/9
ostatní plocha, parc.č. 125/6 ostatní plocha, parc.č. 125/2 ostatní plocha, parc.č. 124/7
ostatní plocha, parc.č. 124/22 ostatní plocha, parc.č. 132/1 ostatní plocha, parc.č. 94/100
ostatní plocha, parc.č. 106/3 ostatní plocha, parc.č. 104/1 ostatní plocha, všechny v k.ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc
ve prospěch společnosti SMC Development a.s., dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
6. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování plynárenských zařízení a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy
a plynovodních přípojek na pozemku parc.č. 125/2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch SMP Net s.r.o.,
zastoupeného na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o. Budoucí věcné břemeno
bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle
bodu 5 předložené důvodové zprávy.
7. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování inženýrských sítí, potrubí a chodníku a v právu vstupu a vjezdu
oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob a jakož i vjezd a odjezd
motorových vozidel a mechanizmů za účelem provádění čištění, údržby a oprav
inženýrských sítí, potrubí a chodníku v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou,
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změnami nebo odstraněním, a to k pozemku, parc. č. 219/5 orná půda o výměře 429 m2
v k.ú. Droždín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bezúplatně, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře 2702 m2,
parc. č. 993/2 lesní pozemek o výměře 10 m2 a parc. č. 995/4 lesní pozemek o výměře 3498
m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR, právo hospodařit přísluší Lesům
ČR za pozemky parc. č. 1221/5 lesní pozemek o výměře 4156 m2, parc. č. 1221/6 lesní
pozemek o výměře 2427 m2, oba v k.ú. Hynkov, obec Příkazy a parc. č. 611/4 lesní
pozemek o výměře 381 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví Statutárního města
Olomouc, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 219/1 orná půda o výměře
596 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, dotčená plocha cca 3 m2, ve vlastnictví
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1,-Kč, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 9059 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Generála Píky - rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 9059 uchazeči dle návrhu
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nevyhovuje
žádostem manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, společnosti MANGO art
s.r.o., pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, společnosti
Distance s.r.o. a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor o celkové
výměře 67,60 m2 v 1.NP budovy č.p. 364 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 322/1,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy
bod 1.1., varianta D)
3. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 364 (Opletalova 1) na pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
1039 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to se všemi součástmi a
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příslušenstvím. Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši
72.033.240,-Kč. Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný
kupující je povinen kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí ZMO o prodeji budovy s
pozemkem. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětné nemovitosti,
budoucí záměr využití a plánované investice. Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení
kauce ve výši 10.805.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce. Nabídky budou
doručeny do 24. 06. 2011 do 12:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
OPLETALOVA 1“. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Na
nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje
právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti se
uskuteční ve středu dne 15. 06. 2011 ve 13,30 hod. a v pondělí dne 20. 06. 2011 ve 13,30
hod, dle důvodové zprávy bod 1.2.
4. schvaluje
změnu nájemních smluv u bytů v budově č. p. 364 (Opletalova 1) na pozemku parc. č. st.
322/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z doby určité
na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit tuto
změnu před prodejem budovy, dle důvodové zprávy bod 1.2.
5. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene, a to věcné břemeno obsahující právo přístupu
a užívání budovy č. p. 364 (Opletalova 1) na pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace veřejného osvětlení (1x rozvaděč
pro veřejné osvětlení a 5x svítidlo halogen ze strany Horního náměstí, 1x rozvaděč pro
veřejné osvětlení a 1x svítidlo halogen z ulice Opletalova) a přívodních a odvodních kabelů
elektrické energie, a to vše ve prospěch společnosti Technické služby města Olomouce, a.s.,
dle důvodové zprávy bod 1.2.
6. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene, a to věcné břemeno obsahující právo přístupu
a užívání budovy č. p. 364 (Opletalova 1) na pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace veřejného osvětlení (1x rozvaděč pro
veřejné osvětlení a 5x svítidlo halogen ze strany Horního náměstí, 1x rozvaděč pro veřejné
osvětlení a 1x svítidlo halogen z ulice Opletalova) a přívodních a odvodních kabelů elektrické
energie, a to vše ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.2.
7. schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 3,60 m2 v 1.PP budovy č.p. 364
(bytový dům) na pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - změna smluvních podmínek dle
upravené důvodové zprávy bod 1.2.
8. schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 276,60 m2 v 2.NP a zvýšeném patře
budovy č.p. 364 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - změna smluvních
podmínek dle upravené důvodové zprávy bod 1.2.
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9. schvaluje
záměr prodat společně budovu č. p. 193 (Dolní náměstí 8) na pozemku parc. č. st. 614,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 231 m2, a budovu č. p. 192 (Dolní náměstí 9) na pozemku parc. č. st. 613,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 613, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 247 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to se všemi součástmi
a příslušenstvím. Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši
26.019.920,- Kč. Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný
kupující je povinen kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města
Olomouce o prodeji budovy s pozemkem. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní
cenu předmětné nemovitosti, budoucí záměr využití a plánované investice. Nabídky musí
dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 3.903.000,- Kč na depozitní účet statutárního
města Olomouce, dle důvodové zprávy včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude
vrácena kauce. Nabídky budou doručeny do 24. 06. 2011 do 12:00 hod. na adresu: Magistrát
města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, Nabídky budou
doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT –
CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ NÁMĚSTÍ 8 – DOLNÍ NÁMĚSTÍ 9“. Nabídka bude podepsána
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje
a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán
zřetel. Statutární město Olomouce si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr popřípadě od
něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti se uskuteční ve středu dne 15. 06. 2011 ve 14,30 hod. a
v pondělí dne 20. 06. 2011 ve 14,30 hod, dle důvodové zprávy bod 1.3.
10. ukládá
odboru majetkoprávnímu provést sloučení budov č. p. 193 (Dolní náměstí 8) na pozemku
parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 614, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 231 m2, a č. p. 192 (Dolní náměstí 9) na pozemku parc. č. st. 613,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 613, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 247 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na příslušném katastrálním
úřadě, dle důvodové zprávy bod 1.3.
T: 16. 8. 2011
O: vedoucí majetkoprávního odboru
11. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění, provozování, údržby a
opravy zařízení veřejného osvětlení na budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc.
č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, s tím, že obsahem tohoto věcného břemene je zřízení, umístění, vedení, provoz,
kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace těchto technických
zařízení veřejného osvětlení: přívodní kabely elektrické energie a kotva ve fasádě držící
převěs svítidla na budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch
společnosti Technické služby města Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy bod 1.4.
12. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, a ukládá
odboru majetkoprávnímu připravit prodej předmětných nemovitostí po jednotkách dle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle důvodové zprávy bod 1.4.
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13. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 113 (Lidická 57) na pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha
a nádvoří, pozemek parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 424 m2, a pozemek
parc. č. 274, zahrada, o výměře 656 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. Minimální
kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 2.256.000,- Kč. Zájemci ve své
nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí, termín a způsob úhrady
kupní ceny. Nabídky budou doručeny do 24. 06. 2011 do 12:00 hod. na adresu: Magistrát
města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou
doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT –
CENOVÁ NABÍDKA LIDICKÁ 57“. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude
obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci
zájemce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc
si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti
se uskuteční ve čtvrtek dne 09. 06. 2011 v 08,00 hod. a v pondělí dne 20. 06. 2011 08,00
hod., dle důvodové zprávy bod 1.5.
14. revokuje
své usnesení ze dne 03. 05. 2011, bod 7, část 8, ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2010, bod 5,
část 52, ve věci zrušení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve
prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 378.960,- Kč, a to po dobu 5 let od
uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí
30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 462/15513 na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7.
15. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 52, ve věci schválení prodeje bytové jednotky
č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na společných částech budovy
č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 378.960,- Kč, z toho za jednotku
272.435,- Kč, za pozemek 102.565,- Kč a náklady 3.960,- Kč, za podmínky zřízení
předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města
Olomouce za kupní cenu 378.960,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle
důvodové zprávy bod 1.7.
16. doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej bytové jednotky č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku
parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
462/15513 na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši
378.960,- Kč, z toho za jednotku 272.435,- Kč, za pozemek 102.565,- Kč a náklady 3.960,Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
17. uděluje
povolení ke vstupu na pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, pro stavebníka společnost SMP Net, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci
společností RWE Plynoprojekt, s.r.o., za účelem přístupu, příjezdu a rekonstrukce regulační
stanice plynu - investiční akce ,,REKO STL RS OL, Na Vozovce“, za podmínek uvedených

21

v důvodové zprávě, dle důvodové zprávy bod 1.8.
18. nevyhovuje žádosti
společnosti Apollon Property, uzavřený investiční fond, a.s. ve věci udělení souhlasu
s realizací projektu „Vestavba 7 bytů panelového domu Olomouc, Politických vězňů č. p. 360
na pozemku parc. č. st. 571, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Neředín, obec Olomouc“
a projektu „Nástavba panelového domu Olomouc, Politických vězňů č. p. 360 na pozemku
parc. č. st. 571, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Neředín, obec Olomouc“, dle důvodové
zprávy bod 1.9., varianta A)
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Petice - dostavba tř. Kosmonautů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. vyhovuje
požadavkům petentů v bodě 2. a 3. petice postupem dle bodu III.1. důvodové zprávy
3. nevyhovuje
požadavkům petentů v bodě 4. petice postupem dle bodu IV.1. důvodové zprávy
4. ukládá
odpovědět petentům ve smyslu bodů 2. a 3. usnesení
T: 14. 6. 2011
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 8.

7

Rozpočtové změny roku 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 2011 dle důvodové zprávy část A
b) předložit ZMO ke schválení rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B
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Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.

8

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 56, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod 1a)
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na půl roku – DPS s nájemcem:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
b)
na 1 rok s nájemcem:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc
c)
na půl roku s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c)
4. nevyhovuje
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 11 (Ztracená 1), Olomouc, o poskytnutí dlouhodobé
slevy z nájemného
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

9

IIB etapa protipovodňové ochrany - alternativní řešení nábřeží

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
OKR seznámit zpracovatele DSP s výsledkem projednání v RMO
T: 14. 6. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 12.
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10

Plavecký bazén

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 z předložených variant barevného řešení fasády PSO dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

11

Odstranění trolejových závěsů z objektu č. p. 447 v k. ú.
Olomouc na ul. 8. května

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení investiční akce odstranění trolejových závěsů z objektu č. p. 447 v k. ú. Olomouc
na ul. 8. května do investičního plánu na rok 2011
3. ukládá
ekonomickému odboru ihned zařadit částku 108 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků
T: 14. 6. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
zajistit zpracování projektové dokumentace a provést výběr zhotovitele
T: 6. 9. 2011
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.

12

Kofinancování nákupu vozidel MHD

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se změnou počtu pořizovaných tramvají v rámci dopracování II. etapy projektové žádosti
projektu "Obnova vozového parku tramvají"
3. souhlasí
se způsobem financování projektu "Obnova vozového parku tramvají" dle bodu 2A důvodové
zprávy
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4. souhlasí
se způsobem financování projektu "Obnova vozového parku autobusů" dle bodu 2B
důvodové zprávy
5. schvaluje
realizaci projektu "Obnova vozového parku autobusů" reg. č. CZ.1.12/1.2.00/21.01303,
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění spolufinancování vl. zdrojů
projektu v roce 2011 ve výši 15.000.000 Kč, v roce 2012 ve výši 14.584.000,- Kč, v roce
2013 ve výši 14.584.000,- Kč, což odpovídá 60,26 % celkových způsobilých výdajů projektu
a v době udržitelnosti projektu, tedy v letech 2014-2018, vyčlenění částky 163.030.000 Kč na
provoz.
6. schvaluje
realizaci projektu "Obnova vozového parku tramvají" reg. č. CZ.1.12./1.2.00/21.01334,
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění spolufinancování vl. zdrojů
projektu v roce 2013 ve výši 100.145.000,- Kč a v roce 2014 ve výši 63.945.000,- Kč, což
odpovídá 22,08 % celkových způsobilých výdajů projektu a v době udržitelnosti projektu,
tedy v letech 2014-2018, vyčlenění částky 85.960.000 Kč na provoz.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
realizaci projektu "Obnova vozového parku autobusů" reg. č. CZ.1.12/1.2.00/21.01303,
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění spolufinancování vl. zdrojů
projektu v roce 2011 ve výši 15.000.000 Kč, v roce 2012 ve výši 14.584.000,- Kč, v roce
2013 ve výši 14.584.000,- Kč, což odpovídá 60,26 % celkových způsobilých výdajů projektu
a v době udržitelnosti projektu, tedy v letech 2014-2018, vyčlenění částky 163.030.000 Kč na
provoz.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
realizaci projektu "Obnova vozového parku tramvají" reg. č. CZ.1.12./1.2.00/21.01334,
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění spolufinancování vl. zdrojů
projektu v roce 2013 ve výši ve výši 100.145.000,- Kč a v roce 2014 ve výši 63.945.000,- Kč,
což odpovídá 22,08 % celkových způsobilých výdajů projektu a v době udržitelnosti projektu,
tedy v letech 2014-2018, vyčlenění částky 85.960.000 Kč na provoz.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

13

MŠ Olomouc - Holice, ulice Šlechtitelů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt "Mateřská škola v Olomouci - Holice, ul.
Šlechtitelů" do plánované výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
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4. souhlasí
s přípravou a podáním žádostí o poskytnutí dotace na projekty dle tabulky v bodu 6.1.
důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Jmenování ředitelů škol

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. jmenuje
na základě výsledku konkurzního řízení do funkce ředitelky Mateřské školy Barevný svět
Olomouc, Dělnická 17 B, paní Jindřišku Řeháčkovou ke dni 1.9.2011
3. jmenuje
na základě výsledku konkurzního řízení do funkce ředitelky Mateřské školy Olomouc,
Michalské stromořadí 11, Bc.Věru Žížlavskou ke dni 1.9.2011
4. jmenuje
na základě výsledku konkurzního řízení do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy
Olomouc, Nedvědova 17, Mgr.Pavla Palu ke dni 1.9.2011
5. ukládá
informovat o usnesení uchazeče konkurzního řízení
T: 14. 6. 2011
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Výjimky z počtu dětí a žáků v MŠ a ZŠ pro školní rok 2011/2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. povoluje
výjimky z počtu dětí a žáků v MŠ a ZŠ pro školní rok 2011/2012 dle přílohy důvodové zprávy
a při splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě
3. souhlasí
s povolením výjimky z počtu žáků pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská
škola Olomouc, Svatoplukova 11 pro školní rok 2011/2012 dle důvodové zprávy
4. souhlasí
s úhradou zvýšených výdajů na vzdělávání ve výši 185.500,--Kč a se zařazením uvedené
částky do seznamu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy
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5. ukládá
informovat ředitele příspěvkových organizací v souladu s bodem 2 usnesení
T: 14. 6. 2011
O: vedoucí odboru školství
6. ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce zprávu v souladu s body 3.a 4. usnesení
T: zasedání ZMO
O: Rada města Olomouce
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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OZV o cenové mapě

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě
stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2011/2012)
2. ukládá
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků na území
statutárního města Olomouce (2011/2012) na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
3. doporučuje zastupitelstvu města
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků
na území statutárního města Olomouce (2011/2012)
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 20.

17

PZ Šlechtitelů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vstup investora do PZ Šlechtitelů dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 21.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Kateřinská dle bodu 1. důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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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: 24.
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Přechody pro pěší - Týneček, Studentská, smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrhy smluv o poskytnutí finančního příspěvku dle přílohy č.1 a 2 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
T: 14. 6. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Přechody pro pěší - Týneček, Studentská, smlouvy o zřízení
budoucího věcného břemene a o nájmu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrhy smluv dle přílohy č.1 až 4 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat smlouvy dle přílohy č.1 až 4 této důvodové zprávy
T: 14. 6. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Úprava jízdného na území zóny 71 Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
úpravu jízdného dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
zpracovat nařízení o maximálních cenách jízdného v městské hromadné dopravě na území
města Olomouce
T: 14. 6. 2011
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Dodatek ke smlouvě s OD Kaufland

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti obchodního domu Kaufland
dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
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3. ukládá
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti obchodního domu
Kaufland
T: 28. 6. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce informačního systému
MHD

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce informačního systému MHD
3. ukládá
podepsat dodatek č. 1
T: 14. 6. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Letiště Neředín - Sociální zázemí a bufet

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle bodu C) důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech dokumentů souvisejících se
zakázkou malého rozsahu
4. ukládá
ekonomickému odboru zajistit finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace a
realizaci stavby
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 31.

30
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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 cukrárna MIA v ulici
Masarykova č.20 , Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatelku p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Dolany 580, 783 16 Dolany, na dobu od 1.6. do 31.10. 2011 .
4. souhlasí
s schvaluje umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MADONA
v ulici Sokolská 38 , Olomouc, v rozsahu 10,8 m2 pro žadatelku p. xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kosmonautů 24, 779 00 Olomouc, na dobu od 10.6. do 30.9. 2011.
5. nesouhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KÁVA v ulici
Masarykova 56, Olomouc, v rozsahu 38 m2 pro žadatele f.GASTRO CESAR s.r.o., Elišky
Krásnohorské 1, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.6. do 31.12. 2011.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Kontrola hospodaření ZŠ Olomouc Stupkova 16 za rok 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 33.
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Audit hospodaření s rozpočtovou položkou č.5171 - opravy
a udržování, paragraf 2212 - silnice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy 2/2011
T: 19. 7. 2011
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 34.
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Finanční příspěvek Parkánové zahrady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o finančním příspěvku Univerzitě Palackého dle důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o finančním příspěvku Univerzitě Palackého dle důvodové zprávy
4. ukládá
majetkoprávnímu odboru uzavřít s Univerzitou Palackého smlouvu o pronájmu, provozování
a údržbě schodiště včetně osvětlení a objektu hradební zdi včetně hradební branky
T: 19. 7. 2011
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Zařazení do soupisu nekrytých požadavků - Exota

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. zařazuje
částku dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle
předložené důvodové zprávy
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4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4,
dle předložené důvodové zprávy
5. schvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. schvaluje
žádost o prominutí poplatku při poskytnutí nájmu bytu v DPS panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. schvaluje
žádost o rozšíření nájemní smlouvy a výměnu bytu v DPS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fischerova,

paní

8. schvaluje
žádost o rozšíření nájemní smlouvy, na byt v DPS Příčná 2, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 40.
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Stanovení termínu a návrh programu 5. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 5. zasedání ZMO: na středu 22.06.2011 od 9:00 hodin
- místo konání 5. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova
10, Olomouc
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 5. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 41.
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Organizační záležitosti - organizační změna v odboru kancelář
primátora Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru kancelář primátora dle
předložené důvodové zprávy
2. jmenuje
do funkce vedoucí odboru kancelář primátora Magistrátu města Olomouce Ing. Helenu
Pospíšilovou, B. B. S., s účinností od 1. 6. 2011
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Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 43. 1.

34

Vyřazení nepotřebného majetku - MDO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh
2. souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku příspěvkové organizace dle důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 44.
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Zimní stadion

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.
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Fixace úrokové sazby úvěru u České spořitelny, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh
2. souhlasí
s fixací úrokové sazby dle doporučení v důvodové zprávě
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
fixaci úrokové sazby úvěru a výběr dle posouzení aktuálních nabídek
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 46.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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