USNESENÍ
z 70. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 12. 2012
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

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 11. 12. 2012 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
- bod 38 část 4 usnesení RMO ze dne 13.11.2012 týkající se Tramvajové trati - okružní
křižovatka - zahrnutí nákladů na realizaci okružní křižovatky do plánu investic 2014
- bod 38 část 5 usnesení RMO ze dne 13.11.2012 týkající se Tramvajové trati - okružní
křižovatka - realizace okružní křižovatky do dokončení 1. etapy stavby Tramvajové trati
Tržnice-Trnkova
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr směnit část pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 23 572 m2 (dle GP
parc. č. 1721/109 orná půda) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce za budovu č. p. 76 (stavba technického vybavení) na
pozemku parc. č. st. 97 zast. pl., včetně příslušenství, tj. vodovodní a kanalizační přípojky,
stavby přístřešku kompostárny a betonového ohrazení kompostu na části pozemku parc. č.
31/55 orná půda, 26 ks skleníků a studny na částech pozemku parc. č. 31/8 orná půda,
budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 126 zast. pl., budovu bez č. p./č.
e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 127 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na
pozemku parc. č. st. 128 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (stavba technického vybavení) na
pozemku parc. č. st. 191 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (stavba technického vybavení) na
pozemku parc. č. st. 192 zast. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve
vlastnictví Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
2. snížení výše náhrady za užívání části pozemku parc. č. 45/3 ostat. pl. o výměře 1317 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za období od 18. 5. 2011 do 10. 4. 2012 z 15,- Kč/m2/rok na
5,- Kč/m2/rok manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 1.7.
3. změnu smlouvy o nájmu ze dne 18. 3. 1998, ve znění dodatků č. 1-4, na pronájem
nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 583 (objekt občanské vybavenosti), ul. Horní
náměstí, na pozemku parc. č. st. 271/1 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
uzavřené s nájemcem Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění dle
důvodové zprávy bod č. 1.8.
4. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 541 orná půda o výměře 90 m2 a část
pozemku parc. č. 503 orná půda o výměře 170 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc
ve vlastnictví manželů za část pozemku parc. č. 473/1 zahrada o výměře 558 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Přesné výměry částí
předmětných pozemků budou upřesněny až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č.
2.1.
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 502 ostat. pl. o výměře 72 m2 v k. ú. Droždín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 442 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
7. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1204/12 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
8. záměr prodat pozemky parc. č. 830 zahrada o výměře 44 m2 a parc. č. 835/95 ostat. pl.
o výměře 12 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
9. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 764/6 zahrada o výměře 11 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část
pozemku parc. č. 842/1 ostat. pl. o výměře 64 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc
ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Přesné výměry částí pozemků budou
upřesněny až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
10. předběžný záměr směnit části pozemku parc. č. 764/3 ostat. pl. o celkové výměře 42
m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za části
pozemků parc. č. 763/1 o výměře 10 m2 a parc. č. 842/1 o výměře 126 m2, vše ostat. pl. v
k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc Výměry částí
pozemků budou upřesněny až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 258/1 orná půda o výměře 475 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 208 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 276 ostat. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 460 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 335/1 ostat. pl. o výměře 26 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
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16. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 335/1 ostat. pl. o výměře 40
m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 2.12.
17. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 124 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
18. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 103 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
19. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 68,70 m2 v 2.NP budovy č.p.
889 (bytový dům), Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl., vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
20. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 23 m2 v 1.NP budovy č.p. 13
(objekt k bydlení), Horní náměstí č.o. 18, na pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl., vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
21. záměr pronajmout část mostní konstrukce – zábradlí o výměře 9 m2 nacházející se
na pozemcích parc. č. 1180 ostat. pl. a parc. č. 1181 ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
22. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 1180 ostat. pl. o výměře 9 m2
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č.
2.18.
23. záměr změnit smlouvu o výpůjčce uzavřenou dne 21. 8. 2007 na poskytnutí jako
výpůjčky pozemků parc. č. 653 zast. pl. o výměře 268 m2, parc. č. 654/1 ostat. pl. o
výměře 8 375 m2, části pozemku parc. č. 655/1 lesní pozemek o výměře 890 m2 a části
pozemku parc. č. 652/1 lesní pozemek o výměře 890 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k rozšíření předmětu výpůjčky o část
pozemku parc. č. 655/1 lesní pozemek o výměře 386 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
24. záměr změnit smlouvu o nájmu uzavřenou dne 5. 9. 2007 na pronájem části pozemku
parc. č. 401/9 zahrada o výměře 359 m2, pozemku parc. č. 401/7 ostatní plocha o výměře
11m2 a pozemku parc. č. st. 608 zast. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke zúžení předmětu
nájmu o část pozemku parc. č. 401/7 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
25. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 310/5 ostat. pl. o celkové výměře 10 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
26. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 109/4 zahrada o výměře 116 m2 v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
27. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 109/4 zahrada o výměře 37 m2 v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
28. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 109/4 zahrada o výměře 11 m2 v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
29. záměr pronajmout část pozemku parc.č. 109/1, zahrada, o výměře 200 m2, v k.ú.
Olomouc – město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.25.
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30. záměr pronajmout část pozemku parc.č. 109/1, zahrada, o výměře 90 m2, v k.ú.
Olomouc – město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.26.
31. záměr pronajmout část pozemku parc.č. 109/1, zahrada, o výměře 75 m2, v k.ú.
Olomouc – město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.27.
32. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 75 m2 v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
33. záměr poskytnout jako výpůjčku nebytový prostor o výměře 15 m2 v 2.PP budovy č. p.
424 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 375/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 2.29.
34. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 371, parkovacího místa č. 1 o výměře 15
m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30.
35. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 371, parkovacího místa č. 2 o výměře 15
m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30.
36. záměr prodat část pozemku parc. č. 135/4 zahrada o výměře 65 m2 (dle GP parc. č.
135/5 zahrada) v k. ú. Slavonín, obce Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
37. záměr prodat část pozemku parc. č. 158/18 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl „a“)
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32.
38. záměr prodat pozemek parc. č. 158/17 ostat. pl. o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č.
158/18 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č. 158/18 ostat. pl.), vše v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.33.
39. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/42/2010/Hr ze dne 1. 2. 2011 na
pronájem části pozemku parc. č. 1856/3 o výměře 400 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
40. pronájem pozemku parc. č. 608/1 ostat. pl. o výměře 62 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.7.
41. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1346/1 lesní pozemek
o výměře 2 500 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouce ve vlastnictví ČR – Lesy České
republiky, s.p. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
42. změnu smluvních podmínek u pronájmu částí pozemků parc. č. 735/30 orná půda
o výměře 75 m2, parc. č. 735/27 ostat. pl. o výměře 114 m2, parc. č. 790/3 orná půda
o výměře 35 m2 a parc. č. 846/1 ostat. pl. o výměře 226 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9
43. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře
273 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.10.
44. pronájem části pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc společnosti O.R.KA. - Olomoucká realitní kancelář, s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.11.
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45. pronájem části pozemku parc. č. 1336/3 ostat. pl. o výměře 94 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc TJ Sv. Kopeček dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
46. uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/3/2003/Sig ze dne 3. 2.
2003 uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni podpisu smlouvy
o nájmu s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
47. pronájem části pozemku parc. č. 541/2 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
48. pronájem části pozemku parc. č. 1083/1 ostat. pl. o výměře 86 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
49. pronájem pozemku parc. č. 538 zahrada o výměře 63 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
50. uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu č. maj.práv.5865/CH/99/Ge ze dne
22. 11. 1999 uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni podpisu smlouvy o nájmu
s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
51. pronájem části pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
52. pronájem části pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
53. pronájem části pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc společnosti MORAVO trading spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
54. pronájem pozemku parc. č. 757/42 ostat. pl. o výměře 267 m2 a částí pozemků parc. č.
757/18 ostat. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 757/46 zahrada o výměře 24 m2 a parc. č. 757/45
zahrada o výměře 8 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.19.
55. pronájem části pozemku parc. č. 1132/1 ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
56. pronájem části pozemku parc. č. 611 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Svatý Kopeček,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
57. pronájem části pozemku parc. č. 808/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
58. pronájem nebytového prostoru – garážového stání č. 6/1 o výměře 12 m2 v budově bez
čp./če. (stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 1019/5 zast. pl. v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
59. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 4. 2002, ve znění
dodatku č. 1, uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, kterým dojde ke zvýšení nájemného
na částku ve výši 1 100,- Kč bez DPH/m2/rok s tím, že ke stanovené výši nájemného bude
uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že pan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dodatek ke smlouvě o nájmu nepodepíše v termínu do 31. 3. 2013,
schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 4. 2002, ve znění

5

dodatku č. 1, uzavřené s panem Jiřím Minaříkem dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
60. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 411,90 m2 v 1.NP budovy č.p. 889
(bytový dům), Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc
- město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
61. výpověď smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/6719/2001/Pl ze dne 22. 1. 2001 na část
pozemku parc. č. 457/1 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc uzavřené
s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
62. nájemné za pronájem veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2013 ve výši
124.901.000,00 Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
2. nevyhovuje žádosti
1. KMČ č. 2 Droždín o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy
na pozemku parc. č 276 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc.
č. 221/37 orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx,
paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 2.1.
2. KMČ č. 2 Droždín o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a
provozování kanalizační přípojky, vodovodního vedení, plynového vedení a kabelového
vedení NN na pozemku parc. č 276 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
pozemku parc. č. 221/37 orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve spoluvlastnictví paní
xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
3. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a
jízdy na pozemku parc. č 276 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch pozemku
parc. č. 273/3 zahrada v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení
a provozování kanalizační přípojky, vodovodního vedení, plynového vedení a kabelového
vedení NN na pozemku parc. č 276 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
pozemku parc. č. 273/3 zahrada v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.1.
5. Občanského sdružení pro pomoc potřebným o pronájem části pozemku parc. č. 805/6
ostat. pl. o výměře 75 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
6. paní xxxxxxxxxxxxxx o prominutí náhrady za užívání částí pozemku parc. č. 310/5 ostat.
pl. o celkové výměře 10 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc za období od 22. 5. 2012 do 31. 10.
2012 ve výši 8.907,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
7. společnosti A.R.T. 247 s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 575/6 ostat. pl. o výměře
5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
8. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 218 ostat. pl. o výměře 21 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
9. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl.
o výměře 90 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
10. paní xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. o výměře 90 m2
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
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11. pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. o výměře 90 m2
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
12. nájemce xxxxxxxxxxxxx o odpočet zbývající části investice ve výši 758,- Kč z nájemného,
v nebytovém prostoru o výměře 43,30 m2 v 1.NP budovy č. p. 67 (objekt k bydlení),
Jilemnického č. o. 29, na pozemku parc. č. st. 80, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
13. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 247/22 zahrada o výměře
406 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
3. bere na vědomí
1. předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.4.
2. sdělení společnosti EKO-INVEST MORAVA a.s. k prodeji pozemků parc. č. 2235 zast. pl.
o výměře 320 m2, parc. č. 2236 zast. pl. o výměře 1458 m2, parc. č. 2237 zast. pl. o výměře
184 m2, parc. č. 2238 zast. pl. o výměře 257 m2, parc. č. 2239 zast. pl. o výměře 116 m2,
parc. č. 2241 zast. pl. o výměře 243 m2 a parc. č. 2240 ostat. pl. o výměře 16308 m2, vše
v k. ú. Grygov, obec Grygov panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
3. provozní řád městského tržiště dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
4. uděluje
souhlas společnosti BELLS – ELEVEN s.r.o. s podnájmem části pozemku parc. č. 1066
ostat. pl. o výměře 37,5 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc pro společnost BPS mobil,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
5. souhlasí
1. s realizací stavebních úprav nájemcem Galerií Caesar, družstvem pro podporu výtvarného
umění v nebytových prostorech o celkové výměře 508,52 m2 v přízemí budovy č.p. 583
(objekt občanské vybavenosti), ul. Horní náměstí, na pozemku parc. č. st. 271/1 zast. pl., vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc v celkové výši 1 406 860,- Kč bez DPH (ke stanovené
výši za stavební úpravy bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění) v rozsahu dle předložené studie dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
2. s investicemi zhodnocujícími nemovitost v max. výši 995 000,- Kč bez DPH (ke stanovené
výši investic bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
provedenými nájemcem za podmínky doložení znaleckého posudku na zhodnocení
nemovitosti po provedení stavebních úprav a s odpočtem těchto investic z nájemného dle
důvodové zprávy bod č. 1.8.
3. s odpočtem investice ve výši 20.000,- Kč z nájemného, v nebytovém prostoru o výměře
43,30 m2 v 1.NP budovy č. p. 67 (objekt k bydlení), Jilemnického č. o. 29, na pozemku parc.
č. st. 80, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.1.
4. s podnájmem nebytového prostoru o výměře 38 m2 ve 2.NP budovy č. p. 7 (objekt
občanské vybavenosti), Sadové náměstí č. o. 26, na pozemku parc. č. 234, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, pro xxxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
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6. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx k odstranění dřevěného
přístřešku k parkování z části pozemku parc. č. 218 ostat. pl. o výměře 21 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc v termínu do 30. 4. 2013 a k uhrazení náhrady za užívání části
pozemku parc. č. 218 ostat. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc odpovídající
nájemnému ve výši 35,- Kč/m2/rok za období od 25. 10. 2012 do dne odstranění dřevěného
přístřešku k parkování dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
T: květen 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
7. trvá
na svém usnesení ze dne 27. 11. 2012 ve věci doporučení ZMO schválit prodej pozemků
parc. č. 2235 zast. pl. o výměře 320 m2, parc. č. 2236 zast. pl. o výměře 1458 m2, parc. č.
2237 zast. pl. o výměře 184 m2, parc. č. 2238 zast. pl. o výměře 257 m2, parc. č. 2239 zast.
pl. o výměře 116 m2, parc. č. 2241 zast. pl. o výměře 243 m2 a parc. č. 2240 ostat. pl.
o výměře 16308 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 2.604.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
8. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 16. 10. 2012, bod programu 2, bod 5.1. důvodové zprávy ve věci
schválení zúžení předmětu nájmu u smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/141/2005/Plh ze dne
5. 9. 2007 uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o část pozemku parc. č.
401/7 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a úpravy výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
2. usnesení RMO ze dne 16. 10. 2012, bod programu 2, bod 3.29 důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu částí pozemku parc. č. 310/5 ostat. pl. o celkové výměře 10 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
3. usnesení RMO ze dne 17. 1. 2012, bod programu 2, bod 3.11 ve věci schválení pronájmu
části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 170 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
4. usnesení RMO ze dne 30. 10. 2012, bod programu 4, bod 3.8 ve věci schválení pronájmu
části pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc
společnosti O.R.KA. - Olomoucká realitní kancelář, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
5. usnesení RMO ze dne 4. 9. 2012, bod programu 2, bod 3.16 ve věci schválení pronájmu
části pozemku parc. č. 1336/3 ostat. pl. o výměře 94 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc
Tělovýchovné jednotě Sv. Kopeček dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
6. usnesení RMO ze dne 17. 7. 2012, bod programu 2, bod 3.3 ve věci schválení uzavření
dohody o skončení smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/3/2003/Sig ze dne 3. 2. 2003
uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni podpisu smlouvy o nájmu s manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za pozemky parc. č. 1062/5 ostat. pl. o výměře
236 m2, parc. č. 446/2 ostat. pl. o výměře 75 m2, části parc. č. 1062/52 ostat. pl. o výměře
391 m2 (dle GP parc. č. 1062/103), části parc. č. 1062/52 ostat. pl. o výměře 1 749 m2 (dle
GP díl „a“), části parc. č. 938/2 ostat. pl. o výměře 1 183 m2 (dle GP díl „b“) a části parc. č.
938/23 ostat. pl. o výměře 11 m2 (dle GP díl „c“), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
společnosti Tech Group a.s., a to do 31. 1. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
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2. změnu smluvních podmínek u výkupu budovy bez č.p./č.e. (objekt občanské vybavenosti)
s pozemkem parc. č. st. 1384 zast. pl. a nádvoří o výměře 408 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle doplněného návrhu prodávajících dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
3. uzavření dodatku č. 45 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a
kanalizace uzavřené mezi Městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU,
a.s. dne 29. 3. 2000 ve znění pozdějších dodatků, mezi statutárním městem Olomouc a
společností MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
4. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu a
kanalizace, budované v rámci stavby „Obytný soubor Hněvotínská - Okružní“, na pozemcích
parc. č. 185/7 sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 185/6 sportoviště a rekreační plocha,
parc. č. 185/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 238/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.
168 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 179 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 185/8 ostatní
plocha, manipulační plocha, parc. č. 2309 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2303
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2301 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2308
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 185/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.
631/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 635/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 636/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 75/1 zahrada a parc. č. 75/2 orná
půda, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, realizované budoucím prodávajícím z materiálu
tvárná litina DN 150 o celkové délce 863,22m u vodovodu a z materiálu kamenina DN 400 a
DN 300 (stoky S1 a S2), o celková délce stok 653,35m u kanalizace mezi statutárním
městem Olomouc jako budoucím kupujícím a Vojenským bytovým družstvem jako budoucím
prodávajícím celkem za kupní cenu 2,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
5. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu a
kanalizace, budované v rámci stavby „Obytný soubor Hněvotínská - Okružní“, na pozemcích
parc. č. 185/7 sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 185/6 sportoviště a rekreační plocha,
parc. č. 185/9 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 238/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.
168/18 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 179 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 185/8
ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 2309 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2303
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2301 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2308
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 185/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2312
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2298 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2302
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2307 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2305
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2306 zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, vybudované budoucím prodávajícím z materiálu živice o celkové
ploše 504,00m2 u komunikace – větev 1, dále z materiálu živice o celkové ploše
2.336,00m2 u komunikace – větev 2, dále z materiálu živice o celkové ploše 2.011,00m2
u komunikace – větev 3, dále z materiálu reliéfní dlažba o celkové ploše 501,50 m2
u cyklostezky, dále z materiálu zámková dlažba o celkové ploše 1.105,00 m2 u chodníků ulic
Okružní a Hněvotínská a z 55ti stožárů typu BH5 u veřejného osvětlení mezi statutárním
městem Olomouc jako budoucím kupujícím a Vojenským bytovým družstvem jako budoucím
prodávajícím celkem za kupní cenu 4,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
6. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/10/2010/Hoa, mezi statutárním
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
7. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/15/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
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8. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/2/2010/Hoa, mezi statutárním
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 6.7.
9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/2/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
10. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/1/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Centrum Wellnerova s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
11. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/14/2010/Hoa, mezi statutárním
městem Olomouc a společností MIA spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
12. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/21/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností MIA spol. s r.o dle
důvodové zprávy bod č. 6.11.
13. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/17/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a
společností AIP-byty s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.12.
14. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, parkovací stání,
chodníky, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace včetně vsakovacího pásu a rozvody NN,
budované v rámci stavby „1 BYTOVÝ DŮM A1 VČETNĚ INFRASTRUKTURY – OLOMOUC
– SLAVONÍN“, na pozemcích parc. č. 812/30 orná půda, parc. č. 812/16 orná půda a parc. č.
812/25 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním
městem Olomouc a společností STAFOS – REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
15. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby
komunikace, parkovacích stání, chodníků a veřejného osvětlení, budované v rámci stavby
„1 BYTOVÝ DŮM A1 VČETNĚ INFRASTRUKTURY – OLOMOUC – SLAVONÍN“, na
pozemcích parc. č. 812/30 orná půda, parc. č. 812/16 orná půda a parc. č. 812/25 zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc
jako budoucím kupujícím a společností STAFOS – REAL, s.r.o. jako budoucím prodávajícím
celkem za kupní cenu 4,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
16. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, parkovací stání,
chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace splašková, kanalizace dešťová včetně vsakovacího
pásu, vodovodní řad, STL plynovod, a rozvody NN včetně trafostanice, budované v rámci
stavby „3 BYTOVÉ DOMY B1, B2, B3 VČETNĚ INFRASTRUKTURY – OLOMOUC –
SLAVONÍN“, na pozemcích parc. č. 812/30 orná půda, parc. č. 1146 ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 812/33 orná půda a parc. č. 1149 vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem
Olomouc a společností STAFOS – REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
17. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby
komunikace, parkovací stání, chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace splašková a vodovodní
řad, budované v rámci stavby „3 BYTOVÉ DOMY B1, B2, B3 VČETNĚ INFRASTRUKTURY
– OLOMOUC – SLAVONÍN“, na pozemcích parc. č. 812/30 orná půda, parc. č. 1146 ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 812/33 orná půda a parc. č. 1149 vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi
statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností STAFOS – REAL,

10

s.r.o. jako budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 6,- Kč, včetně DPH dle důvodové
zprávy bod č. 6.16.
10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti KMČ č. 2 Droždín o směnu částí pozemků parc. č. 503 orná půda o výměře
170 m2 a parc. č. 541 orná půda o výměře 90 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc
ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxza část pozemku parc. č. 276 ostat. pl.
o výměře 175 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
2. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu částí pozemků parc. č. 503 orná
půda o výměře 170 m2 a parc. č. 541 orná půda o výměře 90 m2, vše v k. ú. Droždín, obec
Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. č. 1300/7
orná půda o výměře 704 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu částí pozemků parc. č. 503
orná půda o výměře 170 m2 a parc. č. 541 orná půda o výměře 90 m2, vše v k. ú. Droždín,
obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. č.
1576/1 orná půda o výměře 1 938 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
4. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 502 ostat. pl.
o výměře 72 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
5. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012, bod
programu 3, bod 31 důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx
o prodej části pozemku parc. č. 457/1 ostat. pl. o výměře 120 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
6. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 76/1 ostat. pl. o výměře
76 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
7. žádosti společnosti AUTO HEDENEC s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 1051/3 ostat. pl.
o výměře 390 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
8. žádosti společnosti DIS Sorbi s.r.o. o prodej částí pozemku parc. č. 323/1 ostat. pl.
o celkové výměře 54 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
5.5.
9. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 247/22 zahrada o výměře
406 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
11. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ZMO ze dne 29. 2. 2012, bod programu 3, bod 9 důvodové zprávy ve věci
výše kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 735/38 ostat. pl. o výměře 42 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a schválit kupní cenu ve výši 49 980,Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
12. doporučuje zastupitelstvu města
trvat na svém usnesení ze dne 19. 9. 2012 ve věci nevyhovění žádosti manželů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny u prodeje pozemku parc. č. 1106/70
zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Problematika dlouhodobých stánků

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu, kterými bude sjednán zákaz prodeje alkoholických
nápojů v prodejních stáncích.
2. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat nájemce ke zprovoznění stánků v termínu do 30. 4. 2013
s tím, že pokud tak neučiní, bude Radě města Olomouce předloženo schválení výpovědí
smluv o nájmu.
T: květen 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
3. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat nájemce ke změně prodávaného sortimentu tak, aby stánek
byl užíván v souladu s uzavřenou smlouvou o nájmu, nebo k podání žádosti o změnu
prodávaného sortimentu v termínu do 30. 4. 2013.
T: květen 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
4. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat nájemce k odstranění chladících boxů, které nejsou
předmětem smlouvy o nájmu, nebo k podání žádosti o rozšíření předmětu a účelu nájmu
v termínu do 30. 4. 2013.
T: květen 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2. 1.

4

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 12.000.000,- Kč
společnosti IES MORAVIA REAL a.s., dle důvodové zprávy bod 1.1.
T: 15. 1. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce společnosti IES MORAVIA REAL a.s. ve věci prodeje budovy č. p. 201 (Dolní
náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165316/2012 na části pozemku parc. č. st. 622/1, díl ,,m“, zastavěná plocha a nádvoří, na části
pozemku parc. č. st. 621, díl ,,c“, zastavěná plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. st.
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622/2, díl ,,b“, zastavěná plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. 116/2, díl ,,g, h, i“,
ostatní plocha), a pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165316/2012 část pozemku parc. č. st. 622/1, díl ,,m“, zastavěná plocha a nádvoří, část
pozemku parc. č. st. 621, díl ,,c“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. st.
622/2, díl ,,b“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 116/2, díl ,,g, h, i“, ostatní
plocha), o výměře 572 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a
příslušenstvím,
a budovy č. p. 200 (Dolní náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621, zastavěná plocha a
nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 na části pozemku parc. č. st. 621, díl ,,d“, zastavěná
plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. 116/14, díl ,,f“, ostatní plocha), a pozemku parc.
č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 část pozemku parc. č. st.
621, díl ,,d“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 116/14, díl ,,f“, ostatní
plocha), o výměře 488 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a
příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 1.1.
4. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 572
m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, a
budovu č. p. 200 (Dolní náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemek parc. č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou obálkové
metody.
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 114.095.000,- 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 budov a pozemků.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí
záměr využití.
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 12.000.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresu).
Nabídky budou doručeny do 10. 01. 2013 na podatelnu Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ NÁMĚSTÍ 1 a 2“. Na
obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky přijaté po tomto
termínu nebude brán zřetel.
Prohlídky budov a pozemků se uskuteční dne 18. 12. 2012 a 04. 01. 2013 vždy v 08:00 hod.
Informace o prodávaných nemovitostech a uzavřených nájemních smlouvách včetně
znaleckých posudků a statického posudku s návrhem opatření k současnému stavu říms
orientovaných do náměstí včetně prvků souvisejících lze získat na Magistrátu města
Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova
10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 459, 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.1.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 975 (Hodolanská 9 – Ostravská 1) na pozemku parc. č. st. 691,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 691, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 2993 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se všemi součástmi a
příslušenstvím, společnosti ENDL + K a.s. za kupní cenu ve výši 20.039.000,- Kč, z toho za
budovu 18.937.740,- Kč a pozemek 1.101.260,- Kč, splatnou do 20 dnů od uzavření kupní
smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.2.
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6. ukládá
odboru ekonomickému předložit ke schválení změnu zřizovací listiny uzavřené mezi
statutárním městem Olomouc a Moravským divadlem Olomouc, příspěvková organizace, ve
věci zúžení svěřeného nemovitého majetku o budovu č. p. 975 (Hodolanská 9 – Ostravská 1)
na pozemku parc. č. st. 691, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 691,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2993 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 1.2.
T: 29. 1. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
7. schvaluje
předběžný záměr prodat budovu č. p. 909 (U Kovárny 1a) na pozemku parc. č. st. 1020,
zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 1021, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 589 m2, a část pozemku parc. č. 490/1, ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
8. schvaluje
záměr prodat nebytovou jednotku č. 1 v budově bez č.p./č.e. (Křižíkova) na pozemku parc. č.
st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/805 na
budově bez č.p./č.e. a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/805 na pozemku parc. č.
st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 107 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 195/21 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st.
616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 363/21698 na
společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 363/21698 na
pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 811.000,- Kč,
z toho za jednotku 665.250,- Kč a za pozemek 145.750,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx a
společnosti Finber s.r.o., ve věci prodeje bytové jednotky č. 195/21 v domě č. p. 195 (Dolní
náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 363/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 363/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
11. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijatých kaucí ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxx a společnosti
Finber s.r.o., dle důvodové zprávy bod 1.5.
T: 15. 1. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 117/6 v domě č. p. 117 (Černá cesta 43) na pozemku parc. č. st.
349, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/14048 na
společných částech domu č. p. 117, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 931.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) na pozemcích parc. č. st.
928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na
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společných částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
665/27626 na pozemcích parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši
957.000,- Kč, z toho za jednotku 947.100,-Kč a za pozemek 9.900,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 1.7.
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 1202/3 v domě č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku parc. č. st.
2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 879/6573
na společných částech domu č. p. 1202 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 879/6573
na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.770.000,- Kč, z toho za
jednotku 1.739.229,- Kč a za pozemek 30.771,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8.
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve věci prodeje bytové jednotky č. 1202/3 v domě č. p.
1202 (Horní Lán 25) na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 879/6573 na společných částech domu č. p. 1202 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 879/6573 na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8.
16. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.8.
T: 15. 1. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. č. st.
388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1504/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1504/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 2.560.000,- Kč, z toho za jednotku
1.910.320,- Kč a za pozemky 649.680,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to
ideální podíl o velikosti 1/2 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.280.000,Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši
1.280.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.9.
18. ukládá
odboru majetkoprávnímu vrátit přijaté nabídky k prodeji bytové jednotky č. 79/4 v domě č. p.
79 (tř. Svornosti 1a) na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 684/6920 na společných částech domu č. p. 79 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.10.
T: 15. 1. 2013
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
19. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijatých kaucí ve výši 10.000,- Kč panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové
zprávy bod 1.10.
T: 15. 1. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
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20. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 79/4 v domě č. p. 79 (tř. Svornosti 1a) na pozemku parc. č.
st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 na
společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 na
pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 527.000,- Kč (cena
obvyklá dle znaleckého posudku činí 620.000,- Kč). Nabídky budou doručeny
do 23. 01. 2013 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10,
779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně
uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA TŘ. SVORNOSTI 1A“. Na obálce musí být
rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou
kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude
obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci
zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum
narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši
10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné
údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán
zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od
něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 08. 01. 2013 a dne 17. 01. 2013 vždy v 10:00
hod., dle důvodové zprávy bod 1.10.
21. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 79/1 v domě č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) na pozemku
parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
713/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
713/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši
1.050.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.500.000,- Kč). Nabídky budou
doručeny do 23. 01. 2013 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA GORAZDOVO NÁM. 4“. Na
obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce
uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a
nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob
jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení
kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad
osložení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10,
Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto
termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit
záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 08. 01. 2013 a dne 17.
01. 2013 vždy v 9:00 hod., dle důvodové zprávy bod 1.11.
22. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 607/8 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) na pozemku parc. č.
st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na
společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na
pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.109.500,- Kč (cena obvyklá dle
znaleckého posudku činí 1.585.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 23. 01. 2013 do 17:00
hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA STIBOROVA 22“. Na obálce musí být rovněž
uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu
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za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u
právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a
adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč
na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši
10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné
údaje o účtu, na který bude vrácena. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán
zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od
něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 08. 01. 2013 a dne 17. 01. 2013 vždy v 09:30
hod., dle důvodové zprávy bod 1.12.
23. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 622/8 v domě č. p. 622 (nám. Národních Hrdinů 4) na
pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 1092/13260 na společných částech domu č. p. 622 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 1092/13260 na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši
2.295.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 2.700.000,- Kč). Nabídky budou
doručeny do 21. 01. 2013 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA NÁMĚSTÍ HRDINŮ 4“.
Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce
uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje
a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických
osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad
o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo
doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena. Na nabídky přijaté
po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či
doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 08. 01. 2013 a
dne 15. 01. 2013 vždy v 10:45 hod., dle důvodové zprávy bod 1.13.
24. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 195/27 v domě č. p. 195 se spoluvlastnickým podílem o velikosti
965/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
965/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu celkem ve výši 1.560.825,- Kč, z toho za jednotku 1.122.952,- Kč, za pozemek
433.643,- Kč a náklady 4.230,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.14.
25. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 475/1, zahrada, o výměře 380 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, za kupní cenu celkem ve výši
240.500,- Kč, z toho za pozemek 237.500,- Kč a náklady 3.000,- Kč, do podílového
spoluvlastnictví kupujících, a to:
podíl ideální 1/2 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 120.250,- Kč,
podíl ideální 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60.125,- Kč,
podíl ideální 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60.125,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.1.
26. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1041, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 207 m2,
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
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27. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 538/1, zahrada, o výměře cca 330 m2, v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
28. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 21/12, zahrada, o výměře 36,40 m2, v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.
29. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Na Vozovce 812/20, 811/22, 823/22a, 810/24
v Olomouci ve věci prodeje části pozemku parc. č. 380/2, (dle GP parc. č. 380/2, ostatní
plocha) ostatní plocha, o výměře 1431 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové
zprávy bod 2.5., varianta B
30. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství – Polívkova 16, 16A, 16B, Olomouc ve věci prodeje části pozemku
parc. č. 380/2, (dle GP parc. č. 380/17, ostatní plocha) ostatní plocha, o výměře 961 m2,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5., varianta B
31. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti PAC Investments Czech Republic s.r.o. ve věci prodeje pozemku parc. č.
380/2, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jako celku a případně i části, dle
důvodové zprávy bod 2.5., varianta B
32. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jako celku a případně i části, dle důvodové zprávy bod
2.5., varianta B
33. ukládá
odboru majetkoprávnímu dořešit užívání pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5., varianta B
T: 12. 2. 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
34. trvá
na svém usnesení ze dne 14. 08. 2012 bod č. 3, část 23, ve věci doporučení ZMO schválit
prodej pozemku parc. č. 381/19, zahrada, o výměře 282 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 142.000,- Kč, z toho pozemek 140.000,- Kč a
náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
podíl o velikosti 5797/22332 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 36.861,- Kč,
podíl o velikosti 434/1861 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 33.115,- Kč,
podíl o velikosti 3235/11166 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 41.140,- Kč,
podíl o velikosti 1619/7444 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 30.884,Kč, dle důvodové zprávy bod 2.6., varianta A
35. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, bod 3.1.
36. souhlasí
s vypracováním geometrického plánu za účelem vytyčení věcného břemene obsahující
právo jízdy přes část pozemku parc. č. 485, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc. Poté bude bod opětovně předložen k projednání, dle důvodové zprávy bod 3.2.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

5

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ze dne 11.7.2012, č.sml. OI-IP/BVB/000635/2012/Kli (dále jen „nájemní smlouva“ a
„smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ nebo jen „Smlouva“), kterým bude
tato Smlouva změněna tak, že se
ruší čl. 1., bod 1 nájemní smlouvy
„Vlastníkovi přísluší na základě rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (zák.
č. 157/2000 Sb.) Ministerstva dopravy a spojů ČR č.j. 3796/2001-11-KM ze dne 10. 9. 2001
vlastnické právo k nemovitosti p.č. 453/17, o celkové výměře 3698 v k. ú. Hejčín, LV 1005,
(č. silnice II/635 ).“
a nahrazuje se následujícím:
„Vlastníkovi přísluší na základě rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (zák.
č. 157/2000 Sb.) vlastnické právo k nemovitosti p. č. 453/17 o celkové výměře 3698 m2 v k.
ú. Hejčín, LV 1005 (č. silnice II/635 ), p. č. 1116/5 o celkové výměře 775 m2 v k. ú. Nová
Ulice, LV 8954 (č. silnice II/635 ) a p. č. 1116/6 o celkové výměře 2669 m2 v k. ú. Nová
Ulice, LV 8954 (č. silnice II/635 ).“,
ruší čl. 1., bod 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:
„Budoucímu povinnému přísluší na základě rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví
krajů (zák. č. 157/2000 Sb.) Ministerstva dopravy a spojů ČR č.j. 3796/2001-11-KM ze dne
10. 9. 2001 a zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. H-325/2002
ze dne 1.3.2002 právo hospodaření se svěřeným majetkem ve vlastnictví Olomouckého
kraje, a to k pozemku zapsanému na LV č. 1005 pro k.ú. Hejčín, obec Olomouc, pozemek
p.č. 453/17 ostatní plocha silnice – II/635, o výměře 3698 m2 (dále jen dotčený/dotčené
pozemek/pozemky).“
a nahrazuje se následujícím:
„Budoucímu povinnému přísluší na základě rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví
krajů (zák. č. 157/2000 Sb.) vlastnické právo a to k pozemku zapsaném na LV č. 1005 pro k.
ú. Hejčín, obec Olomouc, pozemek p. č. 453/17 ostatní plocha silnice – II/635, o výměře
3698 m2, dále k pozemku zapsaném na LV č. 8954 pro k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
pozemek p. č. 1116/5 ostatní plocha silnice – II/635, o výměře 775 m2 a k pozemku
zapsaném na LV č. 8954 pro k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, pozemek p. č. 1116/6 ostatní
plocha silnice – II/635, o výměře 2669 m2 (dále jen dotčený/dotčené pozemek/pozemky).“,
ruší čl. 3., bod 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:
„Vlastník jako povinný zřizuje ve prospěch žadatele jako oprávněného právo odpovídající
věcnému břemeni, jehož předmětem je strpění uložení kanalizační stoky BXIV DN1000,
které bude váznout na pozemku p.č. 453/17 ostatní plocha - silnice, o výměře 3698 m2,
zapsaném na LV č. 1005 pro k.ú. Hejčín, obec Olomouc, v rozsahu, jak je zakresleno na
přiloženém geometrickém plánu. Povinný se dále zavazuje strpět provádění veškerých oprav
a běžné údržby kanalizační stoky BXIV DN1000 a strpět vstup oprávněných za tímto účelem
na předmětný pozemek.“
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a nahrazuje se následujícím:
„Vlastník jako povinný zřizuje ve prospěch žadatele jako oprávněného právo odpovídající
věcnému břemeni, jehož předmětem je strpění uložení kanalizační stoky BXIV DN1000,
které bude váznout na dotčených pozemcích v rozsahu, jak je zakresleno na přiloženém
geometrickém plánu. Povinný se dále zavazuje strpět provádění veškerých oprav a běžné
údržby kanalizační stoky BXIV DN1000
a strpět vstup oprávněných za tímto účelem na předmětný pozemek.“, dle bodu 1 předložené
důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
provozovat, udržovat a opravovat stavbu „Olomouc, ul. U Solných mlýnů – kanalizace“ na
pozemcích parc.č. 1915/1 a parc.č. 1915/22, oba ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou
a opravami stavby „Olomouc, ul. U Solných mlýnů – kanalizace“. Součástí této smlouvy
o smlouvě budoucí bude i smlouva o právu provést stavbu na výše uvedených pozemcích a
na silnici I. třídy číslo 55, která je na nich umístěna. V tomto odstavci uvedené nemovitosti
jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit náležející Ředitelství silnic a
dálnic ČR. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši dle
důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 138/1 vodní plocha v k.ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem
státu Povodí Moravy, s.p., dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Veřejná zakázka č. 12103 – zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru
k veřejné zakázce s názvem „Tramvajová trať Nové Sady - I. etapa, část B – Technický
dozor stavebníka“ archivní číslo 12103.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení.
3. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
ve složení dle upravené důvodové zprávy,
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace
ve složení dle upravené důvodové zprávy,
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle upravené důvodové zprávy.
4. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

7

Veřejná zakázka č. 12122 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru
k veřejné zakázce s názvem „Bytový dům Holická 51, Olomouc“ archivní číslo 12122.
2. schvaluje
a)
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky
zadávacího řízení.
3. ustavuje
a)
v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
ve složení dle upravené důvodové zprávy,
b)
v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace
ve složení dle upravené důvodové zprávy,
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle upravené důvodové zprávy.
4. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou
zakázkou,
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6. 1.

8

Veřejná zakázka 11103 - uzavření smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6. 2.

9

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 20, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
upravené důvodové zprávy bod 1a)
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b) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 3+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle upravené důvodové zprávy bod 1b)
c) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 26, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 1c)
d) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 1d)
e) Horní nám. 18, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 1e)
f) Mariánská 8, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
upravené důvodové zprávy bod 1f)
g) Školní 1, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
upravené důvodové zprávy bod 1g)
h) Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
upravené důvodové zprávy bod 1h)
i) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 1i)
j) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 1j)
k) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 1k)
l) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 1l)
m) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 1m)
n) Černá cesta 25, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle upravené důvodové zprávy bod 1n)
o) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 1o)
p) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 67, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle upravené důvodové zprávy bod 1p)
q) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 31, o velikosti 0+2 se xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 1q)
r) Jiráskova 9, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle upravené důvodové zprávy bod 1r)
ř) Peškova 2, Olomouc, č.b. 38, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 1ř)
s) Peškova 2, Olomouc, č.b. 51, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 1s)
š) Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 43, o velikosti 2+0 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle upravené důvodové zprávy bod 1t)
t) Topolová 4, Olomouc, č.b. 37, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené
důvodové zprávy bod 2a)
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
Okresní ředitelství policie ČR, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
b)
na 2 roky – DPS, bezbariérový byt s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
Spolek přátel Olomouckého jazzu, Sokolská 48, Olomouc
Spolek přátel Olomouckého jazzu, Sokolská 48, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc
dle upravené důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
dle upravené důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d, e, f)
3.
s uzavřením nájemních smluv po odstěhování, úmrtí nájemce
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, třída Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc
dle upravené důvodové zprávy bod 5 a, b, c)
4.
s výměnou bytů:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Na trati 82, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Na trati 82, Olomouc
dle upravené důvodové zprávy bod 6)
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4. nevyhovuje
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Masarykova 3, Olomouc o slevu
z nájemného
dle upravené důvodové zprávy bod 7)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

10

Rozpočtové změny roku 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy
3. pověřuje
1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha schvalováním rozpočtových změn roku 2012, které
se týkají cizích zdrojů (dotací, příspěvků, darů a grantů) v období od 12. 12. 2012 do 31. 12.
2012
4. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2012
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.

11

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2013 - podrobný rozpis
neinvestičních příspěvků a grantů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně tabulkové přílohy
2. ukládá
a) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení podrobný rozpis neinvestičních
příspěvků a grantů jako dodatek č. 1 bodu programu č. 7 "Návrh rozpočtu SMOl na rok
2013"
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení časový harmonogram pro vyplácení
jmenovitých neinvestičních příspěvků a grantů
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) schválit podrobný rozpis neinvestičních příspěvků a grantů dle dodatku č. 1 k bodu
programu č. 7 "Návrh rozpočtu SMOl na rok 2013"
b) schválit časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních příspěvků a
grantů dle dodatku č. 1 k bodu programu č. 7 "Návrh rozpočtu SMOl na rok 2013"
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Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.

12

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
usnesení RMO ze dne 30.10.2012, bod programu 13 - OZV o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů se stanovením místního poplatku pro rok 2013
4. ukládá
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.

13

Příspěvek SMOl přímým účastníkům odboje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh
2. schvaluje
poskytnutí kompenzace jízdného MHD formou příspěvku SMOl přímým účastníkům odboje
3. pověřuje
1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha podpisem Dohody o úhradě (kompenzaci) nákladů na
zlevněnou nepřenosnou jízdenku "senior pas" oprávněným osobám
4. ukládá
předložit rozpočtovou změnu k realizaci příspěvku dle důvodové zprávy
T: 15. 1. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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14

Koncepce vodního hospodářství města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 13.

15

Dolní náměstí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. souhlasí
s prezentací nálezu dle bodu č. 1 a 2 důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

16

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Krapkova
3. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Brněnská (obslužná)
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.

17

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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18

Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
pravidla pro udělování výjimek dle upravené důvodové zprávy
3. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17.

19

Dodatek č. 14 ke smlouvě s DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu
městské hromadné dopravy dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat Dodatek č. 14 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
T: 15. 1. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18.

20

Petice - přesun linky č. 60

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh odpovědi petentům dle textu důvodové zprávy
3. ukládá
odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T: 15. 1. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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Dodatek č. 3 ke smluvní přepravě

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě s dopravcem Veolia Transport Morava, a.s. dle přílohy č. 2 této
důvodové zprávy
4. ukládá
podepsat dodatky ke smluvnímu jízdnému s dopravci
T: 15. 1. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20.

22

Smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné
přepravy cestujících

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Smlouvu o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících s
dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat smlouvu o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících s
dopravcem DPMO, a.s.
T: 15. 1. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
převedení tramvajových tratí do majetku DPMO jako naturální plnění kompenzace v souladu
se smlouvou o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících dle
návrhu důvodové zprávy
T: 15. 1. 2013
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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IPRM sídliště - hodnocení projektů, rozšíření zóny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
hodnocení projektů dle bodu č. 1 a přílohy č. 1 a přílohy č. 2 důvodové zprávy
3. schvaluje
seznam projektů doporučených k financování z Integrovaného operačního programu v rámci
IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 důvodové zprávy
4. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu "Dohod o partnerství" a k podpisu
dokumentů "Potvrzení o výběru projektu" určených pro úspěšné žadatele uvedené v příloze
č. 1 důvodové zprávy
5. schvaluje
- text výzvy č. 15 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů dle přílohy č. 3
důvodové zprávy
6. souhlasí
s vyhlášením výzvy č. 15 dle bodu č. 3 důvodové zprávy
7. schvaluje
rozšíření zóny IPRM Revitalizace a regenerace sídliště včetně vypracování a podání žádosti
o rozšíření zóny do výzvy vyhlášené Řídicím orgánem Integrovaného operačního programu
8. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

24

Cyklostezka Hlušovice - Smlouva o spolupráci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o spolupráci v rámci realizace projektu Cyklostezka Hlušovice na
území obce Hlušovice a statutárního města Olomouce
3. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o spolupráci v rámci
realizace projektu Cyklostezka Hlušovice na území obce Hlušovice a statutárního města
Olomouce
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4. ukládá
připravit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
T: 15. 1. 2013
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru evropských projektů
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

25

Aktualizace odpisů příspěvkových organizací - škol v roce
2012, plán odpisů na rok 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
aktualizaci odpisů příspěvkových organizací - škol roku 2012 dle sloupce 3 přílohy důvodové
zprávy
3. schvaluje
plán odpisů příspěvkových organizací - škol roku 2013 dle sloupce 4 přílohy důvodové
zprávy
4. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 15. 1. 2013
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

26

Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23 - rekonstrukce suterénu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s předložením projektu Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23 - rekonstrukce suterénu do
připravované výzvy ROP Střední Morava
3. ukládá
předložit rozpočtovou změnu k zajištění realizace dle důvodové zprávy
T: 15. 1. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru školství
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4. ukládá
realizovat výběrové řízení na dodavatele dle důvodové zprávy
T: 29. 1. 2013
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

27

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 26.

28

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 6, dle
předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 6, dle
předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 4,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 27.

29

Investiční příspěvky v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky dle předložené důvodové zprávy
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3. ukládá
předložit příslušné rozpočtové změny na jednání ZMO
T: zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.

30

Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh
2. souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného majetku dle přílohy důvodové zprávy u příspěvkové
organizace Knihovna města Olomouce
3. ukládá
ekonomickému odboru seznámit s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou
organizaci
T: 15. 1. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Souhlas s vyřazením a odprodejem nepotřebného majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2. souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc a
Zoologická zahrada Olomouc a následným odprodejem do vlastnictví jiné osoby za cenu
uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové zprávy včetně příloh
3. ukládá
písemně informovat příspěvkové organizace o přijatém usnesení dle důvodové zprávy
T: 15. 1. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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32

Souhlas s převodem z rezervního fondu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2. souhlasí
s převodem částky 100 tis. Kč z rezervního fondu na investiční fond příspěvkové organizace
Divadlo hudby Olomouc dle důvodové zprávy
3. ukládá
písemně informovat příspěvkovou organizaci Divadlo hudby Olomouc o udělení souhlasu
s převodem z rezervního fondu dle důvodové zprávy
T: 15. 1. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 31.

33

TJ Sokol Chomoutov
vyúčtování příspěvku

-

žádost

o

prodloužení

termínu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodloužení termínu vyúčtování dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 32.

34

Organizační
záležitosti
vyhodnocení
návštěvnosti
přepážkových pracovišť Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu B) dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
v případě schválení varianty B realizovat postup dle důvodové zprávy a předložit zhodnocení
návštěvnosti přepážkových pracovišť MMOl
T: duben 2013
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 33.

34

35

Organizační záležitosti - matrika

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dohodu dle důvodové zprávy
3. ukládá
realizovat schválený postup dle důvodové zprávy
T: leden 2013
O: vedoucí odboru správy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 33. 1.

36

Změna statutu KMČ - odměňování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předloženou důvodovou zprávu o odměňování členů KMČ a odborných komisí RMO
3. ukládá
předložit schválený materiál na nejbližší zasedání ZMO
T: zasedání ZMO
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 34.

37

Změna účelu využití dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se změnou účelu využití dotace dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit změnu účelu využití dotace na jednání ZMO
T: zasedání ZMO
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 35.

35

38

Jednání jediného akcionáře

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Technické služby města Olomouce.
a.s., Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Výstaviště flora Olomouc, a.s., Správa
nemovitostí Olomouc, a.s., Lesy města Olomouce, a.s.
3. ukládá
Martinu Novotnému, primátorovi města Olomouce, ihned vydat rozhodnutí jediného
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle příloh důvodové zprávy
T: 15. 1. 2013
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 36.

39

Různé - provedení mimořádného auditu odborem interního
auditu a kontroly

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
provést mimořádný interní audit dle důvodové zprávy
T: 15. 1. 2013
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 37.

40

SK Sigma Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl z představenstva společnosti a navrhnout zvolení zástupců SMOl
do dozorčí rady společnosti SK Sigma Olomouc, a.s.
3. doporučuje zastupitelstvu města
navrhnout odvolání zástupců SMOl z představenstva společnosti a navrhnout zvolení
zástupců SMOl do dozorčí rady společnosti SK Sigma Olomouc, a.s.
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4. ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu SK
Sigma Olomouc, a.s. a radou doporučený návrh na odvolání zástupců SMOl
z představenstva a návrh na zvolení zástupců SMOl do dozorčí rady společnosti SK Sigma
Olomouc, a.s. na nejbližší jednání ZMO dle důvodové zprávy
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 38.

41

Zastupování města na valné hromadě "Střední Morava Sdružení cestovního ruchu"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. pověřuje
Mgr. Karin Vykydalovou zastupováním SMOl na valné hromadě Sdružení dne 13.12.2012
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 39.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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