USNESENÍ
z 97. schůze Rady města Olomouce, konané dne 6. 4. 2010
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 6.4.2010 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. vypouští ze sledování
část 23 a 27 bodu 4 usnesení RMO ze dne 26.1.2010, týkající se prodeje domů, dle části A)
důvodové zprávy
4. 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
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr odprodat pozemek parc. č. 235/50 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 46 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3. záměr darovat části pozemku parc. č. 98/3 ostat. pl. o celkové výměře 2476 m2 (dle GP
díly "n" a "j"), část pozemku parc. č. 98/6 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl "h") a části
pozemku parc. č. 116/17 ostat. pl. o celkové výměře 411 m2 (dle GP díly "r" a "p"), vše v k.
ú. Pavlovičky, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 1.4.

4. záměr pronajmout nemovitosti (objekt č. 1 – zahradní restaurace, objekt č. 3 – promítací
kabina, objekt č. 4 – bývalé WC) s pozemkem parc. č. 87/26 ostat. pl. o výměře 9461 m2,
budovu bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1380 zast. pl.
o výměře 102 m2 a pozemek parc. č. 87/24 ostat. pl. o výměře 117 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc společnosti KINEZ, s.r.o. - prodloužení doby nájmu dle důvodové
zprávy bod č. 1.5.
5. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. 1721/6 ostatní plocha
o výměře 512 m2, parc. č. 1721/2 ostatní plocha o výměře 977 m2, parc. č. 1721/3 ostatní
plocha o výměře 1 201 m a parc. č. 1721/22 ostatní plocha o výměře 687 m2, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
6. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. 1721/2 ostatní plocha
o výměře 123 m2, parc. č. 1721/3 ostatní plocha o výměře 863 m2 a parc. č. 1721/22 ostatní
plocha o výměře 1 102 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc xxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 1.6.
7. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průchodu a průjezdu přes pozemky
parc. č. 1721/6 ostatní plocha, parc. č. 1721/2 ostatní plocha, parc. č. 1721/3 ostatní plocha
a parc. č. 1721/22 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
8. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průchodu a průjezdu přes pozemky
parc. č. 1721/2 ostatní plocha, parc. č. 1721/3 ostatní plocha a parc. č. 1721/22 ostatní
plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch xxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 1.6.
9. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 792
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 1.7.
10. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. o výměře 270 m2 a parc. č.
841/41 ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.8.
11. záměr následně odprodat části pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. o výměře 270 m2 a
parc. č. 841/41 ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.8.
12. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1207/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
13. záměr odprodat pozemek parc. č. 127/2 zahrada o výměře 749 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
14. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 64,43 m2 ve 3. NP v budově
Dolní náměstí č.p. 27, č.o. 38 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 450/1 zast.
pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
15. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 29,70 m2 ve 3. NP v budově Dolní náměstí
č.p. 27, č.o. 38 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
16. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 10,20 m2 v 1. NP v budově Dolní náměstí
č.p. 27, č.o. 38 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú.
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Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15.
17. záměr pronajmout garážové stání v 1. NP o výměře 18,24 m2, v budově Kmochova č.p.
291, č.o. 19A (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 1653 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16.
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 490 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
19. záměr odprodat část pozemku parc. č. 224 ostat. pl. (dle GP parc. č. 224/2 ostat. pl.)
o výměře 52 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18.
20. záměr odprodat část pozemku parc. č. 642/3 ostat. pl. o výměře 5 m2 (dle GP parc. č.
642/6) v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19.
21. záměr odprodat část pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/34) o výměře
124 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20.
22. záměr odprodat část pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/35) o výměře
84 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21.
23. záměr odprodat část pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/36) o výměře
7 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21.
24. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. 724/2 ostat. pl. o výměře 5580 m2 a
parc. č. st. 1258 zast. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.22.
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 23 133 m2, pozemek
parc. č. 17 trvalý travní porost o výměře 584 m2 a část pozemku parc. č. 128 ostat. pl.
o výměře 132 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 116/1 trvalý
travní porost o výměře 12 591 m2 a část pozemku parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 135 m2,
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.23.
26. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 4 303 m2 a část
pozemku parc. č. 128 ostat. pl. o výměře 29 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a část
pozemku parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 2 503 m2 a část pozemku parc. č. 468
ostat. pl. o výměře 38 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 1.23.
27. pronájem částí pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek o celkové výměře 313 m2 (dle GP
díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře 51 m2) v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR –
Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
28. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené se Správou
lesů města Olomouce, ve kterém dojde ke zúžení předmětu nájmu o části pozemku parc. č.
608/3 lesní pozemek o celkové výměře 313 m2 (dle GP díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o
výměře 51 m2) v k. ú. Unčovice, obec Litovel dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
29. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 700/7 o výměře 13 730 m2,
parc. č. 721/1 o výměře 1 148 m2 a parc. č. 721/2 o výměře 2 006 m2, vše orná půda v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
2.5.
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30. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 719/1 orná půda o výměře
4 162 m2, parc. č. 719/2 orná půda o výměře 997 m2 a parc. č. 719/3 ostat. pl. o výměře
174 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti K - stav stavební a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 2.6.
31. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 1678/232 orná půda o výměře
459 m2, parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 2 750 m2, parc. č. 1678/231 orná půda
o výměře 1 427 m2, parc. č. 1678/230 orná půda o výměře 1 472 m2 a parc. č. 1678/229
orná půda o výměře 1 603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti
MORAVO trading CZ spol. s r. o. za účelem výstavby 9 rodinných domů a dětského hřiště
dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
32. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl.
o výměře 120 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 2.9.
33. uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 82.227,- Kč a o úhradě tohoto dluhu ve dvanácti
rovnoměrných měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek se společností ART
INTERIER TEICHMANN s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
34. uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 31.470,- Kč v deseti rovnoměrných měsíčních
splátkách pod ztrátou výhody splátek s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
35. uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 60.767,- Kč a úhradě tohoto dluhu ve dvanácti
rovnoměrných měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek s xxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 2.12.
36. uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 39.223,- Kč a úhradě tohoto dluhu ve dvanácti
rovnoměrných měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek se xxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 2.13.
37. pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
38. pronájem části pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 70 m2 a části pozemku parc.
č. 546/2 ostat. pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 2.15.
39. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu částí pozemků parc. č. 97/2 trvalý travní
porost o výměře 6 135 m2, parc. č. 111/23 ostatní plocha o výměře 11 816 m2, parc. č.
111/26 ostatní plocha o výměře 16 294 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti
JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
40. pronájem částí pozemků parc. č. 97/2 trvalý travní porost o výměře 6 135 m2, parc. č.
111/23 ostatní plocha o výměře 11 816 m2, parc. č. 111/26 ostatní plocha o výměře
16 294 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 2.16.
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 614/2 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
2.17.
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42. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 842/1 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
43. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování STL
plynovodu na pozemcích parc. č. 317 ostat. pl. a parc. č. 319 ostat. pl., vše v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch
nemovitostí, a to pozemku parc. č. 39/1 orná půda ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx, parc.
č. 39/6 orná půda ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx, parc. č. 39/5 orná půda ve vlastnictví pana
xxxxxxxxxx, parc. č. 39/4 orná půda ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx, parc. č. 39/2 orná půda
ve vlastnictví společnosti PROXIMA INVEST s.r.o., parc. č. 39/3 orná půda
ve
spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx,
paní xxxxxxxxxx, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.20.
44. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování STL plynovodu na pozemcích parc. č. 317 ostat. pl. a parc. č. 319
ostat. pl., vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce ve prospěch nemovitostí, a to pozemku parc. č. 39/1 orná půda ve vlastnictví
manželů xxxxxxxxxx, parc. č. 39/6 orná půda ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx, parc. č. 39/5
orná půda ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx, parc. č. 39/4 orná půda ve vlastnictví pana
xxxxxxxxxx, parc. č. 39/2 orná půda ve vlastnictví společnosti PROXIMA INVEST s.r.o., parc.
č. 39/3 orná půda ve spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana
xxxxxxxxxx ,pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
45. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1721/6 ostat. pl. a parc. č.
1721/65 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
46. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného
osvětlení na pozemcích parc. č. 185/33, parc. č. 185/34, parc. č. 185/35, parc. č. 185/36,
parc. č. 185/37, parc. č. 185/38, parc. č. 185/40, parc. č. 185/41, parc. č. 185/45, parc. č.
185/46, parc. č. 185/42, parc. č. 185/43, parc. č. 185/47, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1065/2, parc. č. 1066 a parc. č. 247/1, vše
ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
48. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1465/4 ostat. pl., parc. č. 1465/1 ostat. pl.,
parc. č. 629/1 ostat. pl. a podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 629/1
ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.25.
49. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1465/4
ostat. pl., parc. č. 1465/1 ostat. pl., parc. č. 629/1 ostat. pl. a podzemního kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 629/1 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.25.
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50. pronájem nebytového prostoru o výměře 87,70 m2 v 1. NP v budově bez č.p./č.e.
Tererovo náměstí (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1048 zast. pl. v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
51. pronájem nebytového prostoru o výměře 22,50 m2 v 1. NP v budově Dolní náměstí č.p.
27, č. o. 38 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc
– město, obec Olomouc PERMAKULTUŘE (CS) dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
52. pronájem nebytové prostory o celkové výměře 45,01 m2 v 1. PP v objektu MŠ Jílová 41
– 43 (objekt k bydlení) v budově č.p. 960, č.o. 43 na pozemku parc. č. st. 1159 zast. pl.
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti POLYS security ČR s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 3.4.
53. pronájem nebytového prostoru o výměře 54,74 m2 v 1. PP v budově č.p. 573 (bytový
dům) Purkyňova č.o. 3 na pozemku parc. č. st. 744 zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
občanskému sdružení Druhá pionýrská skupina Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
54. změnu smluvních podmínek u odprodeje částí pozemků parc. č. 424/4 orná půda
o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ost. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 195 450,- Kč spočívající v doplnění
smluvní podmínky náhrady za užívání pozemků ve výši nájemného, tj. 5,- Kč/m2/rok, za dva
roky zpětně přede dnem převodu vlastnického práva dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
55. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/7/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností
TOURIST CENTRUM s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
56. změnu smluvních podmínek smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
2. souhlasí
s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12. 2011 a
s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 12. 2012 při
pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 1566 ost. pl. o výměře 836 m2 a části
pozemku parc. č. 1568/1 (dle GP parc. č. 1568/4) orná půda o výměře 21 792 m2, vše v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou společnosti CARMAN-HOME, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 2.8.
3. nevyhovuje žádosti
1. společnosti Prefa TEC, a.s. o poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 693/2 ostat.
pl. o výměře 46 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. společnosti ARES CZ s. r. o. o pronájem částí pozemků parc. č. 134/1 o výměře 1 m2,
parc. č. 75/135 o výměře 2 m2 a parc. č. 145/2 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
3. pana xxxxxxxxxx o snížení nebo prominutí dlužného nájemného za pronájem části
pozemku parc. č. 78/22 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.12.
4. pana xxxxxxxxxx o schválení úhrady dluhu ve výši 39.223,- Kč v patnácti rovnoměrných
měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
5. pana xxxxxxxxxx o pronájem nebytového prostoru o výměře 37 m2 v 1. NP v objektu ZŠ
Stupkova 16 v budově č.p. 953, č.o. 16 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č.
st. 1419 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
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6. paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů a
Junáka – svaz skautů a skautek ČR, středisko Zdimíra Touška Olomouc o pronájem
nebytového prostoru o výměře 87,70 m2 v 1. NP v budově bez č.p./č.e. Tererovo náměstí
(objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1048 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
7. manželů xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, sdružení SPES, společnosti OPTIMUM GRANDE
s.r.o. a sdružení Hnutí DUHA Olomouc o pronájem nebytového prostoru o výměře 22,50 m2
v 1. NP v budově Dolní náměstí č.p. 27, č. o. 38 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc.
č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
8. sdružení SPES o pronájem nebytového prostoru o výměře 54,74 m2 v 1. PP v budově č.p.
573 (bytový dům) Purkyňova č.o. 3 na pozemku parc. č. st. 744 zast. pl. v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
9. sdružení Krásná Morava o.s. o pronájem pozemku parc. č. 111/30 ostat. pl. o výměře
507 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
4. bere na vědomí
1. změnu subjektu na straně oprávněného z věcného břemene obsahující právo uložení
a provozování kanalizačního sběrače dešťových vod na pozemcích parc. č. 649 ostat. pl.,
parc. č. 932/1 orná půda, parc. č. 950/1 orná půda, parc. č. 1039 ostat. pl., parc. č. 1231/1
ostat. pl. a parc. č. 950/11 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a z věcného
břemene obsahující právo uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemcích parc.
č. 1204/10 v k. ú. Nemilany a parc. č. 667/2 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, vše
obec Olomouc ze společnosti VGP Park Olomouc a. s. na společnost VGP CZ II., a. s.
a schvaluje změnu smluvních podmínek spočívající v posunu termínu pro uzavření řádné
smlouvy o zřízení věcného břemene na 31. 1. 2011. dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
2. rozšíření trasy věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemku parc. č. 121/5 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
3. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou dne 24. 2. 2010 mezi paní xxxxxxxxxx, jako
prodávající a panem xxxxxxxxxx, jako kupujícím k nebytovému prostoru o výměře 37 m2 v 1.
NP v objektu ZŠ Stupkova 16 v budově č.p. 953, č.o. 16 (objekt občanské vybavenosti) na
pozemku parc. č. st. 1419 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 3.1.
4. změnu subjektu na straně nájemce u pronájmu nebytového prostoru o výměře 37 m2
v 1. NP v objektu ZŠ Stupkova 16 v budově č.p. 953, č.o. 16 (objekt občanské vybavenosti)
na pozemku parc. č. st. 1419 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z paní xxxxxxxxxx
na pana xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
5. uděluje
1. ČR - Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky souhlas vlastníka pozemku parc.
č. 608/3 lesní pozemek v k.ú. Unčovice, obec Litovel, s vynětím částí pozemku parc. č. 608/3
lesní pozemek o celkové výměře 313 m2 (dle GP díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře
51 m2) v k. ú. Unčovice, obec Litovel z pozemků určených k plnění funkcí lesa za účelem
realizace projektu Návštěvnické středisko Dům přírody Litovelské Pomoraví – Informační bod
dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
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2. souhlas společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. s umístěním stánku s výdejním
automatem na mléko na části pozemku parc. č. 105/50 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
3. souhlas sdružení Matice svatokopecká s umístěním a provozováním panelu s informační
tabulí na části pozemku parc. č. 32/1 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Olomouce (ideální 3/21) dle
důvodové zprávy bod č. 2.4.
4. společnosti NAMIRO s.r.o. plnou moc k podání žádosti o vydání závazného stanoviska
orgánu státní památkové péče ve věci odstranění stávajícího parkoviště, až po schválení
změny ÚPnSÚ dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
5. společnosti NAMIRO s.r.o. plnou moc k podání žádosti o povolení odstranění stávajícího
parkoviště dle § 128 stavebního zákona, až po nabytí právní moci územního rozhodnutí na
výstavbu polyfunkčního objektu s podzemními garážemi dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
6. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009 ve věci schválení bezúplatného zřízení věcného
břemene obsahující právo uložení kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1721/6 ostat.
pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
2. usnesení RMO ze dne 7. 4. 2009 bod programu 2, bod 2.29 ve věci schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného
osvětlení včetně příslušenství na pozemcích parc. č. 185/33, parc. č. 185/34, parc. č. 185/35,
parc. č. 185/36, parc. č. 185/37, parc. č. 185/38, parc. č. 185/40, parc. č. 185/41, parc. č.
185/44, parc. č. 185/45 a parc. č. 185/46, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
3. usnesení RMO ze dne 21. 11. 2006 bod programu 2, bod 2.22 ve věci souhlasu se
změnou subjektu na straně oprávněného při
úplatném zřízení věcného břemene
obsahujícího právo uložení a provozování kabelů VN a NN na pozemcích parc. č. 1065/2
ost. pl. o výměře 13 480 m2, parc. č. 1066 ost. pl. o výměře 5 276 m2, parc. č. 247/1 ost. pl.
o výměře 29 860 m2 a parc. č. st. 1250/1 zast. pl. o výměře 297 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ze společnosti Severomoravská energetika, a. s. na společnost ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
4. usnesení RMO ze dne 8. 11. 2005 bod programu 2., bod II.A) č. 8. ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelů VN a
NN na pozemcích parc. č. 1065/2 ost. pl. o výměře 13 480 m2, parc. č. 1066 ost. pl.
o výměře 5 276 m2, parc. č. 247/1 ost. pl. o výměře 29 860 m2 a parc. č. st. 1250/1 zast. pl.
o výměře 297 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při
přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
7. trvá
na usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010, tj. doporučuje ZMO schválit odprodej části pozemku
parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 127 m2, části pozemku parc. č. 1649/1
ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 15 m2 a části pozemku parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP
díl „c“) o výměře 0,40 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní Aleně
Kroutilové za kupní cenu ve výši 132 448,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
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8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 111/27 ostatní plocha o výměře 1 532 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního
města Olomouce. Výměra bude upřesněna po vypracování GP ze strany ČR –
Pozemkového fondu ČR dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti PRESBETON Nova, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 693/2
ostat. pl. o výměře 2500 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.3.
2. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře 1
800 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
3. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 1654/3 orná půda o výměře 1 917
m2 a 1653 zahrada o výměře 1 339 m2,vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
4. žádosti sdružení Krásná Morava o.s. o odprodej pozemku parc. č. 111/30 ostat. pl.
o výměře 507 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
5. žádosti společnosti FROMMER AUTO a. s. o revokaci části usnesení ZMO ze dne
2. 3. 2010 bod programu 8., bod 2. ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č.
94/79 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.4.
6. žádosti paní xxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 1721/29
ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 127 m2, části pozemku parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP
díl „b“) o výměře 15 m2 a části pozemku parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře
0,40 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
7. žádosti manželů xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod
programu 7, bod 30 ve věci výše kupní ceny za odprodej částí pozemků parc. č. 424/4 orná
půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ostat. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
10. doporučuje zastupitelstvu města
1. vzít na vědomí změnu smluvních podmínek u odprodeje částí pozemků parc. č. 424/4
orná půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ost. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 195 450,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.6.
2. vzít na vědomí upřesnění smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
pozemek parc. č. 648/3 zahrada o výměře 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní
xxxxxxxxxx a s paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
11. ukládá
odboru dopravy vyzvat společnost NAMIRO s.r.o. k předložení projektu náhradního
parkoviště včetně návrhu řešení provozního režimu dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
T: 4. 5. 2010
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2.
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3

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 449/17, zahrada, o výměře 148 m2, v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování
GP, dle důvodové zprávy bod 1.2.
4. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 7, ve věci schválení kupních cen při prodeji
části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, o výměře 15 m2, s označením díl ,,a“ dle
geometrického plánu č. 993-14/2009, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 1.3.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, s novou výměrou a označením, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 993-14/2009 následovně: díl
pozemku označený ,,a“, o výměře 15 m2, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to
podíl o velikosti ideálních 787/3669 do SJM xxxxxxxxxx za 6.971,- Kč, podíl o velikosti
ideálních 833/29352 xxxxxxxxxx za 922,- Kč, podíl o velikosti ideálních 3055/14676
xxxxxxxxxx za 6.766,- Kč, podíl o velikosti ideálních 229/3669 xxxxxxxxxx za 2.028,- Kč,
podíl o velikosti ideálních 362/3669 xxxxxxxxxx za 3.207,- Kč, podíl o velikosti ideálních
347/3669 do SJM xxxxxxxxxx za 3.074,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/14676 Věře
Šimonové za 1.843,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/29352 xxxxxxxxxx za 922,- Kč, podíl
o velikosti ideálních 3055/14676 xxxxxxxxxx za 6.767,- Kč, kupní cena celkem 32.500,- Kč, z
toho pozemek 30.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
6. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 5 (Paseka – Pasecký Žleb) na pozemku parc. č. st. 274,
zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 274, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
485 m2, a pozemek parc. č. 2879, zahrada, o výměře 1256 m2, vše v k. ú. Paseka
u Šternberka, obec Paseka, okres Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
7. schvaluje
záměr prodat nebytovou jednotku č. 750/16 v domě č. p. 750 (Praskova 11) na pozemku
parc. č. st. 1036, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
319/14839 na společných částech domu č. p. 750 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
319/14839 na pozemku parc. č. st. 1036, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 489 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) na pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 711 m2, vše
k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, Střední odborné škole služeb s.r.o., za kupní cenu
6.550.000,- Kč, z toho za budovu 5.941.243,- Kč za pozemek 599.857,- Kč a náklady 8.900,Kč, dle důvodové zprávy, bod 2.3.
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9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti DATROLEX s.r.o. a společnosti FELIX LINE s.r.o. ve věci prodeje
budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) na pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 711 m2, vše k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Střední odborné školy služeb s.r.o. o zřízení zástavního práva ve prospěch České
spořitelny a.s. před prodejem budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) na pozemku parc. č. st. 28,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc, dle důvodové zprávy, varianta A), bod 2.3.
11. ukládá
náměstkyni primátora Haně Kaštilové Tesařové odpovědět xxxxxxxxxx ve znění stanoviska
advokátní kanceláře Ritter - Šťastný, dle důvodové zprávy bod 2.4.
T: 20. 4. 2010
O: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti TODA IBEX, s.r.o. o snížení kupní ceny o závazek váznoucí na budově
Michalská 2 a trvá na svém doporučení zastupitelstvu města ze dne 09. 03. 2010 ve věci
schválení prodeje budovy č. p. 206 (Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti TODA IBEX, s.r.o. za kupní cenu
41.150.000,- Kč, z toho za budovu a venkovní úpravy 33.504.200,- Kč, za pozemek
7.620.600,- Kč, náklady 25.200,- Kč, splatnou do 5 pracovních dnů po podpisu kupní
smlouvy, dle důvodové zprávy, varianta B), bod 2.5.
13. souhlasí
s rozdělením stávající budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na pozemku parc. č. st. 42/2,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na budovu č. p. 551 (Sokolská
48) na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 822 m2 a na budovu
č. p. 1190 (Sokolská 50) na pozemku parc. č. st. 42/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
333 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6.
14. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 02. 03. 2010, bod 9, část 10, ve věci prodeje bytové jednotky č.
1023/2 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
352/26273 na společných částech budovy č. p. 1022, 1023 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 352/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 448.987,- Kč, z toho za
jednotku 430.218,- Kč, za pozemek 14.782,- Kč a náklady 3.987,-Kč, dle důvodové zprávy
bod 3.1.
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 1023/2 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) ) na pozemku
parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
352/26273 na společných částech budovy č. p. 1022, 1023 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 352/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 448.987,- Kč, z toho
za jednotku 442.882,- Kč, za pozemek 2.118,- Kč a náklady 3.987,-Kč, dle důvodové zprávy
bod 3.1.
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16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/40 v budově č. p. 726
(Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných částech budovy č. p. 726,
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, a to
do 30. 07. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.1.
17. souhlasí
s proplacením faktur u bytu, který zůstává v majetku statutárního města Olomouce v domě,
kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 4.2.
18. souhlasí
s provedením výměny okna u bytu, který zůstává v majetku statutárního města Olomouce
v domě, kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 4.3.
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 3.

4

Rozpočtové změny roku 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2010 dle důvodové zprávy - část A,
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2010 dle
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Rozpočtové změny r. 2010 - nekryté požadavky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků
2. schvaluje
zařazení částek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
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3. schvaluje
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.

6

Výsledky hospodaření SMOl za rok 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce finanční vypořádání se
státním rozpočtem a výsledky hospodaření SMOl za rok 2009
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města
a) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009,
b) v souladu s § 17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2009, a to "bez
výhrad"
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 5.

7

Hanácké pekárny a cukrárny, s.p. - závěrečná zpráva o
likvidaci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou závěrečnou zprávu likvidátora s.p. Hanácké pekárny a cukrárny
2. ukládá
likvidátorovi Ing. Zdeňkovi Beilovi zajistit provedení výmazu státního podniku z obchodního
rejstříku
T: duben 2010
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 6.

8

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 90 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
1)
3. souhlasí
1.s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc
xxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxx, Polit.vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxx, Polit.vězňů 2, Olomouc
Universita Palackého Olomouc, Opletalova 1, Olomouc
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
Policie ČR, kraj.řed.policie ol.kraje, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
b) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
c) na domu určitou 3 měsíce – DPS:
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a,b,c, )
1.s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a,b,c,d)
2.s rozšířením nájemních smluv:
xxxxxxxxxx, Gorazdovo nám.4, Olomouc
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xxxxxxxxxx, Gorazdovo nám.4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a,b)
3.s přechodem nájmu bytu:
xxxxxxxxxx, Opletalova 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

9

Bytové záležitosti - DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66, dle předložené
důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

10

Vydání změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. doporučuje zastupitelstvu města
vydat změnu č. XXI ÚPnSÚ Olomouc
3. ukládá
předložit návrh na vydání změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc na zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.
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11

Návrh zadání souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. ukládá
předložit Návrh zadání souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc dle upravené přílohy
důvodové zprávy na zasedání ZMO dne 27.4.2010
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
upravený Návrh zadání souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy
důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 10.

12

Lokalita bývalých kasáren 9.května

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
regulační podmínky pro zástavbu lokality bývalých kasáren 9. května dle předložené
dokumentace aktualizace územní studie s řešením plochy v prostoru prodloužení ul.
Nezvalova k budově ZUŠ dopřesněním formou studie v souvislosti s vývojem v území
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 11.

13

Výsadba okružní křižovatky na ulici Lipenská

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
řešení výsadby okružní křižovatky v upravené variantě č. 1
3. ukládá
odboru koncepce a rozvoje a odboru investic města jednat s odborem investic Olomouckého
kraje ve věci dalšího postupu
T: 18. 5. 2010
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru investic
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 12.

16

14

Protipovodňová opatření v Olomouci - Chomoutově

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru koncepce a rozvoje postupovat podle varianty 1
T: 18. 5. 2010
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 13.

15

Příspěvky v oblasti nespecifikovaných akcí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky v oblasti nespecifikovaných akcí dle upravené důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 20. 4. 2010
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor
statutárním městem Olomouc
T: 4. 5. 2010
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 14.

16

Zprovoznění tříd v mateřských školách

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s rozšířením kapacity mateřských škol otevřením tříd v mateřských školách dle důvodové
zprávy
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3. souhlasí
se zařazením částek na zpracování PD a na realizaci úprav v mateřských školách - MŠ
Olomouc - Holice a MŠ Olomouc - Jílová do seznamu nekrytých požadavků
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 15.

17

Petice - školní jídelna při Mateřské škole Olomouc, Jílová 41

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. nevyhovuje
požadavku Petice za zachování kuchyně v MŠ Jílová
3. souhlasí
se zněním odpovědi petentům dle přílohy důvodové zprávy
T: 20. 4. 2010
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
písemně informovat předkladatele petice v souladu se závěry důvodové zprávy
T: 20. 4. 2010
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 16.

18

Veřejná zakázka č. 9109 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil
požadavky zadavatele dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem „ZOO
Olomouc – informační systém“ archivní číslo 9109 uchazeči dle návrhu hodnotící komise
obsaženém v důvodové zprávě.
3. určuje
jako budoucího správce majetku vytvořeného touto investiční akcí určuje odbor
majetkoprávní MMOl.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.

18
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu.
2. doporučuje zastupitelstvu města
nesouhlasit s návrhem na uzavření smlouvy o úplatném převodu nemovitostí parc.č. 747
ostatní plocha, parc.č.396 ostatní plocha, obě v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc,
které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových za cenu dle důvodové zprávy a doporučuje Zastupitelstvu
města nadále požadovat bezúplatný převod výše uvedených nemovitostí, dle bodu 1
předložené důvodové zprávy.
3. schvaluje zveřejnění záměru
směnit pozemky parc.č. 32/1 ostatní plocha o výměře 676 m2 v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Olomouc a.s. za pozemky
parc.č. st. 513 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 517 m2, parc.č.st. 514 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 69 m2 a parc.č.st. 515 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102
m2, vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc, které jsou v majetku Statutárního města Olomouc,
dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, parc. č. 1125/122 orná půda o výměře
1840 m2 (oddělený z pozemku, parc. č. 1125/78) v katastrálním území Chválkovice, obec
Olomouc ve vlastnictví České republiky, správě Pozemkového fondu České republiky, dle
bodu 4 předložené důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat
v právu umístění a provozování cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu za účelem jejího
umístění, provozování, oprav, úprav,údržby, změn a odstranění na pozemcích, parc. č.
1232/9 ostatní plocha - silnice o výměře 6947 m2v k.ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č.
495/1 ostatní plocha - silnice o výměře 5844 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, oba ve
vlastnictví Olomouckého kraje, Správě silnic Olomouckého kraje. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu životnosti díla, úplatně, dle směrnice č. 01-2006, dle bodu 5 předložené
důvodové zprávy.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření směnné smlouvy na pozemek, parcela č. 1678/317 o výměře 69 m2 (oddělený
z pozemku parc. č. 1678/101) v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
vlastnictví České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České
republiky za pozemek parc. č. 147/43 o výměře 69 m2 (oddělený z pozemku parc. č.
147/37) v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního města
Olomouce, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
7. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a průjezdu k
pozemku, parc. č. 221/76 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Statutárního
města Olomouce. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 7
předložené důvodové zprávy.
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8. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat
v právu umístění a provozování cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu za účelem jejího
zřízení, provozování, údržby, oprav, úprav, změn a odstranění na pozemku, parc. č.
1247/168 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu životnosti stavby a bezúplatně, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
9. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat
v právu umístění a provozování místa pro přecházení a přechodu pro chodce na pozemku
parc.č. 98/1 ostatní plocha v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu za
účelem jejich umístění provozování, oprav, úprav, údržby, změn a odstranění a věcné
břemeno umístění a provozování přechodu pro chodce a dělících ostrůvků na pozemku
parc.č. 1413/1 ostatní plocha v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc. Oba pozemky jsou ve
vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 9 předložené důvodové
zprávy.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání vyvolané investice stavby „Úpravy
přednádražního prostoru v Olomouci-III.etapa“, na základě které bude do majetku Českých
drah a.s. bezúplatně předán objekt kotelny, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka,
rozvody NN a rozvod telefonu, dle přiloženého návrhu smlouvy, dle bodu 10 předložené
důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Přeložka sběrače C

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
další postup dle bodu C. důvodové zprávy
3. ukládá
zabezpečit financování akce prostřednictvím Komise pro obnovu a rozvoj
T: březen 2011
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

21

Štítného - rekonstrukce komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
postup dle bodu C. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

22

Brněnská - Janského - stezka a Keplerova - chodník

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle bodu B) 1 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

23

Kontrola hospodaření za rok 2009 u FZŠ Hálkova 4, Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

24

Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle bodu A upravené důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

25

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
předložené dohody dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar – herna ALFA
v ulici Dlouhá 32, Olomouc, v rozsahu 22,36 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, 784 01
Červenka 254, na dobu od 1. 5. do 30.9. v letech 2010 - 2012.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U FLEKŮ v ulici
Krapkova, Olomouc, v rozsahu 45.5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Na Tabulovém vrchu 2,
779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 15.9. 2010.
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA F 1 v ulici
Jánského 8, Olomouc, v rozsahu 9 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Nešporova 17, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2010.
6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U KEJKLÍŘE v ulici
Ztracená 2, Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group, spol.s r.o., Michalská
2, 772 00 Olomouc, na dobu od 14.4.do 31.10. 2010, a od 1.4. do 31.10.v letech 2011 –
2014.
7. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz redakční kavárny týdeníku NAŠE ADRESA
v ulici Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 50 m2 pro žadatele f. PPF Media a.s., Na Pankráci
121, 140 00 Praha na dobu od 9.4. do 31.10. 2010.
8. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR U ŠUTRU v ulici
Riegrova 26, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Bělidla 1360, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, na dobu od 1.5. do 31.10. 2010.
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

26

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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27

Dodatek č. 5 s DPMO, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené s dopravcem DPMO, a. s.
3. ukládá
podepsat Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené s dopravcem DPMO,
a. s.
T: 4. 5. 2010
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

28

Pozemky státu převedené na město - zařazení do údržby

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

29

Nepovolené ukládání odpadů - Klášterní Hradisko

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. ukládá
projednat opatření ve spolupráci s Městskou policií
T: 20. 4. 2010
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
4. ukládá
projednat řešení lokality v rámci nového územního plánu
T: 20. 4. 2010
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
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5. ukládá
odboru dopravy předložit návrh zabezpečení pozemku za Klášterním Hradiskem
T: 20. 4. 2010
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

30

Rozvoj služeb eGovernmentu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouci
– Centrální informační systém MMOl do výzvy 06 na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích v
rámci Integrovaného operačního programu dle čl. 3 důvodové zprávy
3. schvaluje
navržené složení projektového a realizačního týmu projektu dle čl. 4 důvodové zprávy
Předložil:

Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

31

IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc - příprava
projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s přípravou projektů dle bodů 3.1., 3.2.,3.3. a 3.4.dle důvodové zprávy
3. souhlasí
se zařazením do seznamu nekrytých požadavků částky 700.000,--Kč na zpracování PD k
projektu Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova, částky 900.000,--Kč na zpracování PD k
projektu Sportujeme společně - ZŠ Heyrovského a částky 600.000,--Kč na zpracování PD k
projektu Společně do školy - ZŠ tř.Spojenců dle důvodové zprávy
4. ukládá
předložit dohodu s Česko Britskou Mezinárodní školou a Mateřskou školou, s.r.o o zajištění
projektové dokumentace dle bodu 3.4. důvodové zprávy
T: 4. 5. 2010
O: vedoucí odboru evropských projektů
vedoucí odboru školství
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5. souhlasí
s postupem dle závěrů důvodové zprávy
Předložil:

Novotný Martin, primátor města
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

32

Příspěvky - průvodce v kostelích

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových změn s tím
souvisejících
3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly
pro poskytování podpor z rozpočtu města
T: květen 2010
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
4. ukládá
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

33

Závěrečná zpráva + plán aktivit ED

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
závěrečnou zprávu o činnosti EUROPE DIRECT Olomouc za rok 2009 dle přílohy č.1
předložené důvodové zprávy
3. souhlasí
s plánem aktivit EUROPE DIRECT Olomouc na rok 2010 dle přílohy č. 1 předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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34

Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
odpis kanalizačních přípojek ve výši 44.484,- Kč dle důvodové zprávy bod 1
3. schvaluje
odpis kanalizace ve výši 14.933,- Kč dle důvodové zprávy bod 2
4. schvaluje
odpis kopírovacího stroje SHARP SF - 2030 v pořizovací ceně 73.200,- Kč dle důvodové
zprávy bod 3
5. schvaluje
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 476.929,87 Kč dle důvodové zprávy bod 4
6. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 6.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 5
7. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 7.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 6
8. schvaluje
prominutí pohledávek dle důvodové zprávy bod 7
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odpis pohledávky ve výši 33.134,- Kč dle důvodové zprávy bod 8
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí pohledávky ve výši 153.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 9
Předložil:
Pokorný Vladimír, Ing., člen rady města
Bod programu: 34.

35

Projekt "Putování po historických městech Čech, Moravy a
Slezska"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zapojením SMO do projektu "Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska"
dle DZ
3. ukládá
spolupracovat s manažerem projektu a předat potřebné podklady pro prezentaci města
T: 18. 5. 2010
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

36

Aquapark

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr Koncesionáře zřídit právo věcného břemene a doporučuje ZMO schválit udělení
souhlasu Koncesionáři ke zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni dle bodu č. 1
důvodové zprávy
3. schvaluje
JUDr. Martina Majora jako zástupce SMOl a Martina Novotného jako náhradníka na valnou
hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle bodu č. 2 důvodové zprávy
a doporučuje jejich schválení v ZMO
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

37

Žádost - Teplotechna Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje
ekonomickému odboru , jako správci místního poplatku, vyměřený místní poplatek prominout
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 37.

38

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1,2 a 3
2. schvaluje
finanční vypořádání příspěvkových organizací města Olomouce za rok 2009 dle přílohy č. 1
důvodové zprávy
3. schvaluje
odpisové plány příspěvkových organizací města Olomouce na rok 2010 dle přílohy č.2
důvodové zprávy
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4. ukládá
provést finanční vypořádání roku 2009
T: 18. 5. 2010
O: ředitelé příspěvkových organizací
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 38.

39

Výroční zprávy příspěvkových organizací za rok 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1, 1A a 2
2. schvaluje
výši mimořádné odměny za rok 2009 pro ředitele příspěvkových organizací dle přílohy č. 1A
důvodové zprávy
3. ukládá
předložit Radě města Olomouce v dubnu roku 2011 výroční zprávy o činnosti organizace za
rok 2010
T: duben 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
zpracovat výroční zprávy o činnosti organizace v průběhu března roku 2011 dle pokynu
ekonomického odboru
T: březen 2011
O: ředitelé příspěvkových organizací
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 39.

40

Protipovodňové mobilní hrazení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s využitím části disponibilního zůstatku zrušeného fondu oprav bydlení (povodňového fondu)
pro nákup protipovodňového mobilního hrazení, dle důvodové zprávy
3. ukládá
realizovat nákup mobilního protipovodňového hrazení včetně 150 ks euro palet, jako součást
protipovodňové ochrany města Olomouce
T: 29. 6. 2010
O: vedoucí odboru ochrany
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Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 40.

41

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 42.

42

Stanovení termínu a návrh programu 25. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 25. zasedání ZMO: na úterý 27.4.2010 od 9.00 hodin
- místo konání 25. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 25. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 43.

43

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
zánik členství v KMČ dle důvodové zprávy
2. odvolává
a) předsedu KMČ dle důvodové zprávy
b) členy KMČ dle důvodové zprávy
3. jmenuje
a) předsedu KMČ dle důvodové zprávy
b) členy KMČ dle důvodové zprávy
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4. ukládá
informovat předsedy a členy příslušných KMČ
T: 20. 4. 2010
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 44.

44

Žádost o nákup služebního automobilu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2. uděluje
souhlas s nákupem služebního automobilu pro Moravské divadlo Olomouc dle důvodové
zprávy včetně navrhovaného způsobu jeho financování
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.

45

Souhlas zřizovatele
organizace

s

rekonstrukcí

výtahu

příspěvkové

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2. souhlasí
a) s převodem části finančních prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu
dle důvodové zprávy
b) s použitím prostředků investičního fondu za účelem rekonstrukce výtahu dle důvodové
zprávy
3. ukládá
písemně informovat Knihovnu města Olomouce o výsledku rozhodnutí Rady města
Olomouce
T: 20. 4. 2010
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 46.

46

Příspěvek UP Olomouc - AFO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 47.

47

Organizační záležitosti - Dodatek č. 13 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 13 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 4. 2010
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 48.

48

Organizační záležitosti - matrika

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje
povolit konání svatebního obřadu mimo stanovený den dle důvodové zprávy
3. ukládá
vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2
T: ihned
O: vedoucí odboru správy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 48. 1.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Mgr. Svatopluk Ščudlík v. r.
1. náměstek primátora
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