USNESENÍ
z 67. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 2. 2009
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 24.2.2009 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 17, část 4 usnesení RMO ze dne 22.4.2008, týkající se Projektu Fond soudržnosti II.
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr pronajmout pozemek parc. č. 751 ostat. pl. o výměře 144 m2 v k. ú. Radíkov
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. záměr poskytnout jako výpůjčku plakátovací zařízení umístěné na částech pozemků parc.
č. 461 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č. 405/1 ostat. pl. o výměře
4 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Lošov, parc.
č. 419/3 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín, parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú.
Hodolany, parc. č. 451/34 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Povel, vše obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
3. záměr pronajmout pozemek parc. č. 392 ostatní plocha o výměře 110 m2 v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 447/1 o výměře 110 m2 a část pozemku parc. č.
446/1 o výměře 120 m2, vše orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.4.

5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 169 m2 a část
pozemku parc. č. 622/7 trvalý travní porost o výměře 111 m2, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6. předběžný záměr odprodat části pozemků parc. č. 115/1 ostatní plocha o výměře 4 m2,
parc. č. 115/45 orná půda o výměře 18 m2 a parc. č. 1069 zahrada o výměře 14 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra částí předmětných pozemků bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
7. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 584/1 ostat. pl. o výměře cca 112 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vypracování
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
8. záměr odprodat pozemky parc. č. 564 zast. pl. o výměře 28 m2 a parc. č. 565 zahrada
o výměře 630 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.12.
9. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. 1721/16 ost. pl. o výměře
507 m2, parc. č. 1721/17 ost. pl. o výměře 435 m2, parc. č. 1721/18 ost. pl. o výměře 66 m2,
parc. č. 1721/22 ost. pl. o výměře 752 m2 a parc. č. 1721/35 ost. pl. o výměře 258 m2 (dle
GP část pozemku parc. č. 1721/2 o výměře 2 018 m2), vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc společnosti MEKOS GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
10. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 917 trvalý travní porost
o výměře 492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc při min. kupní ceně ve výši 450,- Kč/m2
za účelem výstavby rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
11. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 608 zast. pl. o výměře 18 m2 a parc. č. 629/36
zahrada o výměře 42 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.15.
12. předběžný záměr vykoupit část pozemku parc. č. 78/1 ostat. pl. o výměře 200 m2 v k. ú.
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx do
vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra části pozemku bude upřesněna po
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.16.
13. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. 476 lesní pozemek
o výměře 8 m2 a parc. č. 392/15 ostat. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
14. záměr pronajmout část pozemku 1856 zahrada o výměře 383 m2 a parc. č. st. 933
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.20.
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 110 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21.
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 95 m2 v k. ú. Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.22.
17. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 214 zast. pl. o výměře 534 m2 a část pozemku
parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 860 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.23.
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18. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 1064 ostat. pl. o výměře
1 233 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení Klub maminek a dětí na
sídlišti dle důvodové zprávy bod č. 1.24.
19. záměr odprodat pozemek parc. č. 99/7 ostat. pl. o výměře 210 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25.
20. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 232/15 ostat. pl. o výměře 55 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.26.
21. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 85/1 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.27.
22. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře cca 150 m2 v
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP
dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 309/6 zahrada o výměře 9 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.29.
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 120 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, včetně komunikace dle důvodové zprávy bod č. 1.30.
25. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přípojky
parovodu na pozemcích parc. č. 1647/8 ostat. pl. a parc. č. 1650/9 ostat. pl., vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 1.31.
26. záměr odprodat části pozemků parc. č. 1650/9 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře
2 231 m2, část parc. č. 1650/10 orná půda (dle GP díl „i“) o výměře 133 m2, část parc. č.
1651/3 orná půda (dle GP díl „h“) o výměře 26 m2, část parc. č. 1651/4 orná půda (dle GP
díl „g“) o výměře 260 m2, část parc. č. 1647/2 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře 133 m2,
část parc. č. 1647/6 orná půda (dle GP díl „d“) o výměře 139 m2, část parc. č. 1650/12 ostat.
pl. (dle GP díl „j“) o výměře 500 m2, část parc. č. 1961/1 ostat. pl. (dle GP díl „f“) o výměře
404 m2 a pozemek parc. č. 1649/2 zast. pl. o výměře 1 304 m2, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc společnosti STOMIX Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
1.31.
27. záměr odprodat pozemek parc. č. 1068 ostat. pl. o výměře 59 m2, část pozemku parc. č.
1946 ostat. pl. o výměře 19 m2 a část pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 76 m2, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.32.
28. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování stavby
chodníku na pozemku parc. č. 824/2 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.33.
29. záměr darovat části pozemků parc. č. 824/2 o výměře 36 572 m2 (dle GP parc. č. 824/76
o výměře 33 225 m2, parc. č. 824/77 o výměře 1 509 m2 a parc. č. 824/78 o výměře
1 838 m2), parc. č. 937/1 o výměře 295 m2 (dle GP parc. č. 937/12) a parc. č. 937/9
o výměře 771 m2 (dle GP parc. č. 937/13) vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR dle
důvodové zprávy bod č. 1.33.
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30. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1162/1 zahrada o výměře 9 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.34.
31. záměr přidělit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxxxx - lokalita č. 1 (stánek č. 8)
– ul. 28. října – prodej adventní a vánoční vazby a dekorace, svíček, květin a doplňkového
zboží od 25. 11. 2009 do 24. 12. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 1.35.
32. záměr přidělit místo pro umístění pojízdného prodejního stánku pro prodej pečiva v ulici
Jeremenkova – před budovou hlavního vlakového nádraží do 31. 12. 2009 panu
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod. č. 1.36.
33. záměr přidělit místo pro umístění vozu pro prodej grilovaných kuřat společnosti NEMO
COMPANY s.r.o. v ulici Jeremenkova – před budovou hlavního vlakového nádraží do 31. 7.
2009 dle důvodové zprávy bod č. 1.37.
34. záměr darovat části pozemků parc. č. 718/7 o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 718/40),
parc. č. 718/8 o výměře 2 931 m2 (dle GP parc. č. 718/36), parc. č. 718/10 o výměře 134 m2
(dle GP parc. č. 718/35), parc. č. 718/11 o výměře 1073 m2 (dle GP parc. č. 718/29
o výměře 431 m2 a parc. č. 718/30 o výměře 642 m2) vše ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č. 460/7 o výměře 8 253 m2 (dle GP parc. č.
460/85) a parc. č. 460/19 o výměře 3 008 m2 (dle GP parc. č. 460/86), vše ostat. pl., vše
v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČRŘeditelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 1.38.
35. uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 385/6 ost. pl. o výměře
122 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
36. pronájem pozemku parc. č. 130/71 lesní pozemek o výměře 933 m2 v k. ú.
Myslechovice, obec Litovel Správě lesů města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
37. pronájem pozemku parc. č. 211/5 orná půda o výměře 387 m2 v k. ú. Topolany
u Olomouce, obec Olomouc manželůmxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxx a panu
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
38. pronájem pozemků parc. č. 1853/30 o výměře 3997 m2 a parc. č. 1853/31 o výměře
4970 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 2.7.
39. pronájem části pozemku parc. č. 124/10 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Olomouc –
město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
40. pronájem části pozemku parc. č. 499/1 ostat. plocha o výměře 211 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
41. pronájem části pozemku parc. č. 72 ostat. pl. o výměře 980 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
42. pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ost. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
43. pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
44. pronájem části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
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45. pronájem části pozemku parc. č. 1 zahrada o výměře 14 m2 v k. ú. Nový Svět
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 2.14.
46. pronájem budovy bez čp/če (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1337/1 zast. pl.
o výměře 275 m2 a části pozemku parc. č. 615/19 ostat. pl. o výměře 3 100 m2, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc společnosti SKANSKA DS a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
47. pronájem pozemku parc. č. st. 400 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a části
pozemku parc. č. 972/2 zahrada o výměře 77 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
48. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 449/30 ost. pl. o výměře
1154 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se všemi součástmi a příslušenstvím panu
xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
telekomunikačního optického kabelu na pozemcích parc. č. 68/10, parc. č. 95/3, parc. č.
290/1, parc. č. 282, parc. č. 285, parc. č. 287, parc. č. 284, parc. č. 273 vše ostatní plocha
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Metropolitní síť Olomouc, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.20.
50. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování telekomunikačního optického kabelu na pozemcích parc. č. 68/10,
parc. č. 95/3, parc. č. 290/1, parc. č. 282, parc. č. 285, parc. č. 287, parc. č. 284, parc. č. 273
vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Metropolitní síť
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodu
a kanalizace na pozemcích parc. č. 168/16, parc. č. 168/17 a parc. č. 185/1 vše ostatní
plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce
s tím, že úhradu ve výši 10 000,- Kč za zřízení věcného břemene provede Vojenské bytové
družstvo Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
52. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 872, parc. č. 871, parc. č. 744/1, parc. č. 743, parc. č.
642/3 a parc. č. 708, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za nových smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č.
2.22.
53. pronájem garážového stání č. 4 o výměře 18,90 m2 v domě Peškova č.o. 1, č.p. 484
na pozemku parc. č. st. 861, st. 863 v k. ú. Povel, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
54. pronájem částí nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště
Neředín na pozemcích parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín,
obec Olomouc xxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxx,
panu
xxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx, sdružení SPORT &
RESCUE OLOMOUC, xxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxx, panu Josefu xxxxxxxxx, xxxxxxxx,
panu xxxxxxxxx, společnosti HELIWORK CZ, s. r. o. a společnosti TECHNOTRADE spol.
s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
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55. pronájem nebytových prostor o výměře 242,35 m2 v objektu k bydlení č.o. 20 (galerie
Mona Lisa), č.p. 434 na pozemku parc. č. st. 371 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxx - rozšíření subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod
č. 3.8.
56. poskytnutí jako výpůjčky budovy č. p. 352 s pozemkem parc. č. st. 179/3 zast. pl.
a nádvoří o výměře 930 m2 a pozemků parc. č. 343/1 o výměře 3 946 m2, parc. č. 504
o výměře 193 m2 a parc. č. 527/3 o výměře 7 445 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
57. pronájem nebytového prostoru ve 2. NP o výměře 155,40 m2 v objektu Slovenská č. o. 5
(Dvořákův sál), č. p. 587 na pozemku parc. č. st. 7/1 zast. pl. a č. p. 594 na pozemku parc. č.
st. 7/2 zast. pl. vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc Moravskému divadlu Olomouc,
příspěvková organizace, BoDo centru, o.s. a Baletnímu studiu při Moravském divadle
Olomouc, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
58. uzavření smlouvy o umístění zařízení – antény pro přenos internetu se společností
ONYX engineering, spol. s.r.o., na střeše domu I.P.Pavlova č.o.62, č.p. 1017, v k.ú. Nová
Ulice, obec Olomouc na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy
bod č. 3.13.
59. zřízení věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu
přístupu a užívání budovy bez čp./če. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st.
601 a budovy bez čp./če. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 664, vše
v k. ú. Povel, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby,
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, komunikačních zařízení,
tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje,
vedení a odběru studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné
zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie pro společnost OLTERM & TD
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
60. podnájem nebytového prostoru ve 2. NP o výměře 155,40 m2 v objektu Slovenská č. o. 5
(Dvořákův sál), č. p. 587 na pozemku parc. č. st. 7/1 zast. pl. a č. p. 594 na pozemku parc. č.
st. 7/2 zast. pl. vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc Hanácké dechovce Příkazanka
dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
61. záměr odprodat pozemky parc. č. 185/1 travní porost o výměře 946 m2 a parc. č. 185/3
ostat. pl. o výměře 65 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.1.
2. souhlasí
1. s úpravou trasy u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení
a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 999, parc. č. 1000, parc. č.
392/16, parc. č. 1004, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na pozemku parc.
č. 1005/1 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 1462 ostatní
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.23.
2. s poskytnutím slevy z nájemného na dobu 1 měsíce ve výši 30 % čistého nájemného
z důvodu rekonstrukce domu, nájemci Okresní hospodářské komoře Olomouc v nebytových
prostorech o výměře 206 m2 v domě J. Opletala č.o. 1, č.p. 364 na pozemku parc. č. 322/1,
v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
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3. s podnájmem nebytových prostor o výměře 234 m2 v 1.NP domu na ul. Tererovo nám.
č.o. 5 , č.p. 897 s parc. č. 1053 st. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc pro pana xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za účelem provozování chemické čistírny a prádelny, na dobu
určitou 5 let od 1.2.2009 dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
4. s odpočtem vložených investic za provedené stavební úpravy ve výši 4 430 000,- Kč
včetně DPH spočívajících v technickém zhodnocení nebytových prostor – podzemní
nebytové prostory o výměře 307 m2 a suterénní nebytové prostory o výměře 36 m2 v domě
č.p. 856 na pozemku parc. č. st. 181 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
pronajatých společnosti Euroclub Morava s. r. o. z nájemného dle důvodové zprávy bod č.
3.7.
5. s výměnou oken nákladem nájemce v max. výši 150.000,- Kč bez DPH a následným
odpočtem proinvestované částky z nájemného - nebytové prostory o výměrách 89,92 m2 a
65,00 m2 v domě Masarykova č.o. 3, č.p. 889 na pozemku parc.č. 790 v k.ú. Olomouc
– město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
6. s umístěním tepelného zdroje v budově bez čp./če. objekt občanské vybavenosti
na pozemku parc. č. st. 601 a budově bez čp./če. objekt občanské vybavenosti na pozemku
parc. č. st. 664, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
7. s uzavřením Smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro budovu bez
čp./če. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 601 a budovu bez čp./če. objekt
občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 664, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
3. nevyhovuje žádosti
1. občanského sdružení Klub maminek a dětí na sídlišti o pronájem nebytového prostoru
v 1. NP o výměře 149,02 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 960 (MŠ Jílová 43)
na pozemku parc. č. st. 1159 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice a na pozemku parc. č. st. 366 zast.
pl. v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24.
2. společnosti Moravská květinová školka s.r.o. o pronájem pozemků parc. č. 1721/10 orná
půda o výměře 75 987 m2, parc. č. 1721/11 orná půda o výměře 14 440 m2, parc. č. 1722/1
orná půda o výměře 14 150 m2, parc. č. 1723/1 orná půda o výměře 34 913 m2, parc. č.
1726/1 orná půda o výměře 38 109 m2, parc. č. 1729/1 orná půda o výměře 344 935 m2,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
3. pana xxxxxxxxxxx o snížení nebo prominutí nájemného za pronájem části pozemku parc.
č. 78/22 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.2.
4. pana xxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene
obsahující právo chůze a jízdy přes pozemky parc. č. 345/2 ostat. pl., parc. č. 527/5 ostat.
pl., parc. č. 527/3 ostat. pl., vše vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch pozemků
parc. č. 336/4 orná půda a parc. č. 336/8 orná půda, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc změna vedení trasy věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
5. paní xxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxx o pronájem garážového stání č. 4 o výměře 18,90
m2 v domě Peškova č.o. 1, č.p. 484 na pozemku parc. č. st 861, st. 863 v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
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6. nájemce T-Mobile Czech Republic, a.s. o prodloužení doby nájmu o 5 let na umístění
telekomunikačního zařízení na domě nám. Hrdinů č.o. 4, č.p. 622, na pozemku parc.č. 771
zast. pl., k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
7. nájemce Raiffeisenbank, a.s. o odpuštění každoročního navýšení nájemného o inflační
koeficient, v nebytových prostorách o výměře 94 m2 v objektu na ulici třída Svobody č.o.21,
č.p. 596 na pozemku parc.č. 383/2 zast.pl. v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.12.
8. pana xxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc.
č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.10.
9. manželů xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 444/6 ostat. pl. o výměře 94 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
4. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 2.17.
5. uděluje
souhlas společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. s umístěním montované haly na pozemku
parc. č. 306/17 orná půda o výměře 9 355 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.3.
6. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 2. 9. 2008, bod programu 2, bod 4.10 ve věci schválení pronájmu
pozemku parc. č. 917 trvalý travní porost o výměře 492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc
manželům panu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
2. usnesení RMO ze dne 15. 10. 2007, bod programu 2, bod 2.7. ve věci schválení pronájmu
pozemku parc. č. 214 zast. pl. o výměře 534 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl.
o výměře 860 m2 vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 1.23.
3. usnesení RMO ze dne 16. 12. 2008 bod programu 2, bod 2.13. ve věci schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodu
a kanalizace na pozemcích parc. č. 168/16, parc. č. 168/17 a parc. č. 185/1 vše ostatní
plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 2.21.
4. část usnesení RMO ze dne 1. 12. 2008, bod programu 2, bod 2.20 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemku parc. č. 1001 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
5. část usnesení RMO ze dne 1. 12. 2008, bod programu 2, bod 2.20 ve věci schválení
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení
a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1001 ostatní plocha v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 2.23.
6. usnesení RMO ze dne 16.12.2008, bod programu 2, bod 3.1. ve věci schválení změny
účelu nájmu v nebytovém prostoru o výměře 95,00 m2 v domě Školní č.p. 203, č.o. 1, na
pozemku parc.č. 629, kat. území Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 3.6.
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7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. darování částí pozemků parc. č. 460/1 o výměře 6 415 m2 (dle GP parc. č. 460/69), parc.
č. 460/13 o výměře 6484 m2 (dle GP parc. č. 460/70 o výměře 5 209 m2, parc. č. 460/71 o
výměře 940 m2 a parc. č. 460/90 o výměře 335 m2), parc. č. 460/15 o výměře 710 m2 (dle
GP parc. č. 460/82 o výměře 20 m2, parc. č. 460/83 o výměře 526 m2 a parc. č. 460/84
o výměře 164 m2), parc. č. 460/16 o výměře 54 m2 (dle GP parc. č. 460/72), parc. č. 460/17
o výměře 237 m2 (dle GP parc. č. 460/80), parc. č. 460/18 o výměře 1197 m2 (dle GP parc.
č. 460/73 o výměře 316 m2, parc. č. 460/78 o výměře 881 m2), parc. č. 460/21 o výměře
637 m2 (dle GP parc. č. 460/88), parc. č. 460/22 o výměře 85 m2 (dle GP parc. č. 460/76
o výměře 45 m2 a parc. č. 460/77 o výměře 40 m2) vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc z vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.38.
2. odprodej pozemku parc. č. 444/6 ostat. pl. o výměře 94 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc společnosti K – elektric s.r.o. za kupní cenu ve výši 284 000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.11.
8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 78/1 ostat. pl. o výměře
2 028 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví manželů
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.16.
2. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o výkup části pozemku parc. č. 78/1 ostat. pl. o výměře
1 828 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví manželů
xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č.
1.16.
3. žádosti pana xxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 763/1 o výměře 332 m2, parc. č.
765/4 o výměře 119 m2 a parc. č. 765/5 o výměře 178 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chomoutov,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
4. žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře
2 131 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
5. občanského sdružení Fortový věnec o.s. o odprodej pozemku parc. č. 380/12 orná půda
o výměře 4 532 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.4.
6. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 720/9 zahrada o výměře
246 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
7. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 324/12 ostatní plocha o
výměře 1 117 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxx za
pozemek parc. č. 351/22 orná půda o výměře 1 663 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
8. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 733/4 ostatní plocha
o výměře 20 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
9. žádosti společnosti CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. 343/1
ostat. pl. o výměře 3 946 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
10. žádosti pana xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 79/1 ostat. pl. o výměře 817 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
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11. žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře
269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.10.
12. žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 444/6 ostat. pl. o výměře
94 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 45 ve věci schválení uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemku parc. č. 917 trvalý travní porost o výměře
492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely panem xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx při
kupní ceně ve výši 951,- Kč/m2, tj. 467 892,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
10. ukládá
náměstkovi primátora J. Martinákovi předložit systém odepisování majetku v příspěvkových
organizacích města
T: 24. 3. 2009
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 221/OI-NS/2004/Va, jímž se změní bod VI. 4
článku VI. této smlouvy tak, že smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, dle bodu číslo 1
předložené důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Restaurace fontána – venkovní plochy“
(vybudování rampy pro imobilní občany a schodiště do restaurace Fontána, schodiště
do suterénu restaurace Fontána, kde budou umístěna WC, osvětlení restaurace, stožár)
na pozemku parcela č. 105/2 ostatní plocha, zeleň v katastrálním území Olomouc-město,
obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního města Olomouc se společností Noe s. r. o., dle
bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Restaurace fontána – venkovní plochy“
(rekonstrukce terasy, která se nachází nad částí suterénu objektu, který je součástí objektu
restaurace Fontána ve vlastnictví firmy Noe s. r. o.) nad objektem č. p. 603 postaveném na
pozemku parcela č. st. 683/1 a pozemku parcela č. st. 683/5 v katastrálním území
Olomouc-město, obec Olomouc a ve vlastnictví společnosti Noe s. r. o., a to s vlastníkem
těchto nemovitostí, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy.
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5. schvaluje
uzavření smlouvy o náhradě ušlých příjmů ve výši 34.038,- Kč z částí pronajatých pozemků
v souvislosti s realizací investiční akce statutárního města Olomouc „Chválkovice –
Samotišky, cyklostezka“ na těchto pozemcích, a to s jejich nájemcem, společností AGRA
Chválkovice, spol. s r. o., dle bodu číslo 4 předložené důvodové zprávy.
6. schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace (zřízení sjezdu,
nájezdu) v souvislosti s investiční akcí „Lošov, Svolinského – chodník a autobusová točna“,
org. 4863, na pozemcích parc. č. 2002/11 ostatní plocha, silnice a parc. č. 2003 ostatní
plocha, silnice, v k. ú. Lošov, obec Olomouc (silnice číslo III/4432), které jsou ve vlastnictví
Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
za jednorázovou úplatu (dle směrnice SSOK č. 1/2006 v platném znění) ve výši 2.000,- Kč
a
současně uzavření nájemní smlouvy na dotčené části pozemků parc. č. 2002/11 ostatní
plocha, silnice a parc. č. 2003 ostatní plocha, silnice, v k. ú. Lošov, obec Olomouc (silnice
číslo III/4432), které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle
bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy.
7. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování nového koryta
„Adamovky“ a jejího vyústění do toku „Bystřice“ a práva vstupu a vjezdu na dotčený
pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním této
stavby, a to k pozemku parc.č. 1473 vodní plocha v katastrálním území Chválkovice, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, správě Povodí Moravy, s. p. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč
+ DPH, dle bodu číslo 6 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2. 1.

4

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zřízení bezúplatného věcného břemene práva chůze, jízdy a manipulace s nádobami na
komunální odpad přes část pozemku parc. č. 511/1, ostatní plocha, k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 981-9/2009,ve prospěch jednotek v domě č. p.
1086 (Dr. M. Horákové 5), na pozemku parc. č. st. 1034/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem manželů xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxx a pana xxxxxx ve věci prodeje pozemku
parc. č. 51, zahrada, o výměře 1 588 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy
bod 1.2.
4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 50, zahrada, o výměře
1 037 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
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5. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx o udělení plné moci k zastupování
města ve věci udělení souhlasu k budoucímu dělení pozemku nyní označeného jako
pozemek parc. č. 841, zahrada, o výměře 985 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, před
stavebním úřadem, dle důvodové zprávy bod 1.4.
6. revokuje
část svého usnesení ze dne 11. 12. 2007, bod 9, část 36, ve věci schváleného pronájmu
suterénních prostor o výměře 305 m2 v 1. PP v domě č. p. 141, 142 (Hrnčířská č. o. 38,
38a), na pozemku parc. č. st. 558, 559, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, společnosti EVERADA, s.r.o., za cenu za uzavření nájemní smlouvy
ve výši 450.000,- Kč, a předmětný suterénní prostor již neobsazovat nájemcem, dle
důvodové zprávy bod 2.2.
7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 36, ve věci prodeje budovy č. p. 141,
142 (Hrnčířská 38A, 38) stojící na pozemku parc. č. st. 558 zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 769 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví
oprávněným nájemcům včetně společnosti EVERADA s.r.o., dle důvodové zprávy bod 2.2.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 141, 142 (Hrnčířská 38A, 38) stojící na pozemku parc. č. st. 558,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 769 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
do podílového spoluvlastnictví oprávněným nájemcům za kupní ceny dle upravené přílohy č.
1 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 2.2.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání bytové jednotky č. 481/6 v domě č. p. 481 (Slavonínská 20) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 43/1784 na společných částech domu č. p. 481 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 43/1784 na pozemku parc. č. st. 179, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Povel, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce do doby přidělení
nájemního bytu manželům xxxxxxxxxxxxx v domě s pečovatelskou službou, dle důvodové
zprávy bod 2.3.
10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 481/6 v
domě č. p. 481 (Slavonínská 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na
společných částech domu č. p. 481 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na
pozemku parc. č. st. 179, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle
důvodové zpráva bod 2.3.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání bytové jednotky č. 608/17 v domě č. p. 608 (Stiborova 24) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 717/14644 na společných částech domu č. p. 608 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 717/14644 na pozemku parc. č. st. 983, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové
zprávy bod 3.1.
12. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 475/22 v domě č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na společných částech domu č. p. 475,
476, 477 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na pozemku parc. č. st. 597,
598, 599, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemcům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.2.
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13. revokuje
část svého usnesení ze dne 27. 01. 2009, bod 8, část 18, ve věci záměru prodat jednotku č.
164/4 veřejnou dražbou, a schvaluje záměr prodat bytovou jednotku č. 164/4 v domě č. p.
164 (Rooseveltova 105) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 358/3105 na společných
částech domu č. p. 164 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 358/3105 na pozemku
parc. č. st. 112/6, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.3.
14. revokuje
část svého usnesení ze dne 27. 01. 2009, bod 8, část 19, ve věci záměru prodat jednotku č.
163/9 veřejnou dražbou, a schvaluje záměr prodat bytovou jednotku č. 163/9 v domě č. p.
163 (Rooseveltova 107) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 527/6277 na společných
částech domu č. p. 163 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 527/6277 na pozemku
parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.4.
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 298/23 v domě č. p. 298
(Karafiátova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na společných částech
domu č. p. 298 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na pozemku parc. č. st.
369, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxx a
panu xxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 06. 2009, dle důvodové zprávy bod 3.5.
16. schvaluje
uznání faktur, dle důvodové zprávy bod 4.1.
17. schvaluje
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech,
kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 4.2.
18. schvaluje
záměr směnit pozemky parc. č. 458 ostatní plocha o výměře 303 m2 a parc. č. 254 zahrada
o výměře 92 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx za
objekt č.p. 367 na pozemku st. 326 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. st. 326
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 872 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve
vlastnictví statutárního města Olomouce
19. schvaluje
záměr pronajmout pozemky parc. č. 458 ostatní plocha o výměře 303 m2 a parc. č. 254
zahrada o výměře 92 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to po nabytí těchto
pozemků do vlastnictví statutárního města Olomouce
20. schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 458 ostatní plocha o výměře 303 m2 a parc. č. 254 zahrada
o výměře 92 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to po nabytí těchto pozemků
do vlastnictví statutárního města Olomouce
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 3.
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5

Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na byty v domech:
a) Sladkovského 1D, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 13 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1)
b) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 29 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2)
c) Zikova 11, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 a)
d) Nešverova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 12 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3
b)
e) Masarykova 52, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 12 s xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 3 c)
f) Litovelská 1, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 9 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 d)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9,11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Hradeb 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a)
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b) na 2 roky, 1/2 roku s nájemci - DPS:
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc – 1/2 roku
dle důvodové zprávy bod 4 b)
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Hrnčířská 38, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 c)
d) na 1/2 roku s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 d)
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxx, Hrnčířská 38, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c,d,e)
3. s rozšířením nájemních smluv a uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu prodeje bytů
do osobního vlastnictví – bývalé vojenské byty:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc

15

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hněvotínská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Hněvotínská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c,d,e)
4. s přechodem nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Trnkova 20, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7 a, b)
5. s uzavřením nájemní smlouvy na byty mimo pořadí:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 49
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc, č.b. 4
dle důvodové zprávy bod 8 a, b)
6. s rozšířením nájemní smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 9)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

6

Přehled o počtu přidělených městských bytů za rok 2008 a
počet vyklizených bytů v letech 2007 a 2008

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou zprávu o počtu přidělených městských bytů 2008 a počtu vyklizených bytů
v letech 2007 a 2008 dle příloh
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.

7

Bytové záležitosti - DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle
předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
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4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle
předložené důvodové zprávy
5. schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle
předložené důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul. Rooseveltova 90, dle
předložené důvodové zprávy
7. schvaluje
žádost o výjimku z pořadníku o nájem bytu v DPS paní xxxxxxxxxxx, dle předložené
důvodové zprávy
8. neschvaluje
žádost o výjimku z pořadníku o nájem bytu v DPS manželům xxxxxxxxxxxxxxxx, dle
předložené důvodové zprávy
9. neschvaluje
žádost o výjimku z pořadníku o nájem bytu v DPS manželům xxxxxxxxxxx, dle předložené
důvodové zprávy
10. neschvaluje
žádost o výjimku z pořadníku o nájem bytu v DPS paní xxxxxxxxxxxxx, dle předložené
důvodové zprávy
11. neschvaluje
žádost o výjimku z pořadníku o nájem bytu v DPS paní xxxxxxxxxxxx, dle předložené
důvodové zprávy
12. schvaluje
žádost o výjimku z pravidel pro poskytování nájmu bytu v DPS – přijetí žádosti panu
xxxxxxxxxxxxxxxx, dle předložené důvodové zprávy
13. neschvaluje
žádost o výjimku z pravidel pro poskytování nájmu bytu v DPS – přijetí žádosti panu
xxxxxxxxxxxxxx, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.

8

Zpráva o aktualizaci evidovaných žádostí o městský byt
v r. 2008 na bytovém oddělení SNO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
zprávu o aktualizaci evidovaných žádostí o městský byt v r. 2008 na bytovém oddělení SNO,
a. s.
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 3.

9

Veřejná zakázka č. 878 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Turniketový systém Plaveckého stadionu Olomouc“ archivní číslo 878 uchazeči dle návrhu
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

10

Veřejná zakázka č. 9002 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona o veřejných zakázkách zadání veřejné zakázky
s názvem „Výroba a vysílání MIK v kabelové síti“ archivní číslo 9002 uchazeči dle návrhu
komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5. 2.

11

Veřejná zakázka č. 9006 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s „Hálkova 20 –
stavební úpravy“ archivní číslo 9006 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v
důvodové zprávě.
2. vylučuje
v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, jehož nabídka neplnila
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu komise pro otevírání obálek
obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5. 3.
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12

Veřejná zakázka č. 9001 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách zadání veřejné zakázky
s názvem „Výroba a vysílání MIK v regionální síti 2009“ archivní číslo 9001 uchazeči dle
návrhu komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5. 4.

13

Rozpočtové změny roku 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2009 dle upravené důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2009 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2009 dle
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 6.

14

Vyhodnocení omezení průjezdu kamionů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. pověřuje
oddělení koncepce dopravy OKR vyjadřovat se za statutární město Olomouc pro KÚOK
k případným žádostem o výjimku z dopravního omezení na ul. Foerstrova
3. ukládá
provést opakované monitorování dopravní situace v souvislosti s realizovaným dopravním
omezením a na základě výsledků předložit RMO návrh dalších opatření
T: 5. 5. 2009
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru dopravy
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4. ukládá
odboru dopravy zařadit opravu křižovatky Okružní Dělnická do plánu oprav pro rok 2009
T: 24. 3. 2009
O: vedoucí odboru dopravy
5. ukládá
informovat KMČ Neředín o výsledku monitorování a návrhu dalšího postupu
T: 5. 5. 2009
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 7.
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Silnice I/46 Chválkovická

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navrženým řešením dle varianty A. 1. důvodové zprávy
3. ukládá
realizovat postup dle varianty A. 1. důvodové zprávy
T: 24. 3. 2009
O: vedoucí odboru dopravy
4. ukládá
realizovat postup dle bodu B důvodové zprávy
T: 7. 4. 2009
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 8.
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Lokality pro freestylové aktivity - "Bikepark Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
Prověřovací studii pro hřiště MTB - "Bikepark Olomouc"
2. ukládá
odboru koncepce a rozvoje připravit návrh dalšího postupu dle bodu č. 5 důvodové zprávy
včetně návrhu způsobu provozování "Bikeparku Olomouc"
T: 24. 3. 2009
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.
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Turistický a orientační systém

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podobou navigačního a orientačního systému dle variant A, III, 1)
3. ukládá
předložit vyhlášení soutěže na zhotovitele
T: 10. 3. 2009
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

18

Ediční plán CR

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem střednědobého edičního plánu na období 2009 - 2011 dle předložené důvodové
zprávy
3. schvaluje
ediční plán na rok 2009 dle předložené důvodové zprávy
4. ukládá
realizovat ediční plán na rok 2009
T: průběžně
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Granty - CR

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti cestovního ruchu dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn

21

3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené přílohy důvodové zprávy v souladu
s Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce
T: 16. 6. 2009
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: 12.
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Smlouva - odkup rolby

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
smlouvu dle přílohy předložené důvodové zprávy
3. ukládá
ihned uzavřít smlouvu dle přílohy předložené důvodové zprávy
T: 10. 3. 2009
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Závěrečná zpráva Europe Direct

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 2008 dle přílohy č. 1
předložené důvodové zprávy
3. souhlasí
s plánem aktivit EUROPE DIRECT Olomouc na rok 2009 dle přílohy č. 2 předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Podpory v oblasti využití volného času dětí a mládeže
a v oblasti nespecifikovaných akcí odboru školství

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
podpory v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle upravené přílohy č. 1 důvodové
zprávy
3. schvaluje
podpory v oblasti nespecifikovaných akcí u položek č. 1 a 2 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
4. ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T: 24. 3. 2009
O: vedoucí odboru školství
5. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí podpor v oblasti využití volného času dětí a mládeže
a v oblasti nespecifikovaných akcí u položky č. 1 a 2 dle Pravidel pro poskytování podpor
statutárním městem Olomouc
T: 24. 3. 2009
O: Novotný Martin, primátor města
6. souhlasí
s poskytnutím příspěvku nad 50.000,-- Kč u položky č. 3 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
7. ukládá
předložit návrh na poskytnutí příspěvku nad 50.000,-- Kč na jednání Zastupitelstva města
Olomouce
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 15.
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Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 - zvýšení kapacity

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zvýšením kapacity součástí základní škola, školní družina a školní jídelna - výdejna
příspěvkové organizace Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 dle důvodové zprávy
3. souhlasí
se změnou zápisu v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.9.2009
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 16.
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Zpráva o činnosti pracovní skupiny - projekt Fondu
soudržnosti II. část

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s posouzením stávající nájemní smlouvy s MOVO, a.s. odborníkem na komunitární právo
3. ukládá
pracovní skupině - projekt FS II. dopracovat analýzu ekonomických dopadů
T: 21. 4. 2009
O: pracovní skupina
Předložil:

Novotný Martin, primátor města
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Martinák Jiří, náměstek primátora
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 17.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 70120413 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 12.2.2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 70120413 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR ze dne 12.2.2009.
3. pověřuje
primátora Statutárního města Olomouce podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 70120413
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 12.2.2009.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 17. 1.
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Převoz osob na PZS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle bodu 2, písmene b) důvodové zprávy
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Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 18.

27

Tarif a Nařízení statutárního města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh tarifu IDSOK na území zóny 71 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a návrh nařízení
statutárního města Olomouce č. 1/2009 o stanovení maximálních cen jízdného v městské
hromadné dopravě na území města Olomouce dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
3. ukládá
informovat dopravce a cestující veřejnost
T: 24. 3. 2009
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RISTORANTE IL
CASTELLO v ulici 28.října 3, Olomouc, v rozsahu 41,5 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxx, na dobu od 15.4. do 14.10. v letech 2009-2010.
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U FLEKŮ v ulici
Krapkova, Olomouc, v rozsahu 45.5 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu od 15.5.
do 15.9. 2009.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele f.Optimum Grande
s.r.o., Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.5. do 31.10. v letech 2009 - 2010.
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici
Švédská 3, Olomouc, v rozsahu 55 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu od 20.4.
do 10.10. v letech 2009 – 2010.
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6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pizzeria TAVERNA,
v ulici Pavelčákova 10, Olomouc, v rozsahu 28 m2, pro žadatelku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
na dobu od 15.4. do 31.10. v letech 2009 - 2010 .
7. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GARNET v ulici
Lazecká 88, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxx, na dobu od 1.5. do
30.9. 2009.
8. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení Restaurace
POTREFENÁ HUSA v ulici Úzká, Olomouc, v rozsahu 216 m2 pro žadatele f. PURITOS
gastro s.r.o. , Wellnerova 134, 779 00 Olomouc , na dobu od 15.4. do 30.9. 2009 – 2011.
9. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna MAMKA
v ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatelku xxxxxxxxxxxxxxxxx, na
dobu od 25.4. do 4.10. 2009, od 24.4. do 3.10. 2010.
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Moravská restaurace
na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 67 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxx
na dobu od 29.3. do 15.10. v letech 2009 – 2011.
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Oživení parku Řepčín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem přípravy dle bodu 4 a 7 upravené důvodové zprávy
3. souhlasí
s podáním žádosti o dotaci do plánované výzvy Operačního programu životní prostředí
4. schvaluje
složení projektového týmu dle bodu 6 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Projekt Přírodě OK - vyúčtování dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů k projektu Informační centra
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty - Přírodě OK!, č. zvláštního účtu 1501801801731369/0800 po dobu 10 let dle bodu 4.2 důvodové zprávy
T: 24. 3. 2009
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů pracovních smluv a dohod a dokladů o vyplacených
odměnách pracovníků v rámci projektu Informační centra environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty - Přírodě OK! po dobu 10 let dle bodu 4.2 důvodové zprávy
T: 24. 3. 2009
O: vedoucí odboru správy
4. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnými zakázkami
vyhlašovanými v rámci realizace projektu Informační centra environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty - Přírodě OK! po dobu 10 let dle bodu 4.2 důvodové zprávy
T: 24. 3. 2009
O: vedoucí odboru investic
5. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Informační centra
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty - Přírodě OK! po dobu 10 let dle bodu 4.2
důvodové zprávy
T: 24. 3. 2009
O: vedoucí odboru evropských projektů
vedoucí odboru životního prostředí
6. ukládá
zrušit zvláštní účet projektu 150180-1801731369/0800 po vyplacení příspěvků partnerům
na základě vypořádacích protokolů
T: 21. 4. 2009
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Podpora poskytovaná z rozpočtu SmOl pro rok 2009 v oblasti
tvorby a ochrany ŽP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
výši podpory dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvy dle upravené důvodové zprávy
T: 7. 4. 2009
O: vedoucí odboru životního prostředí
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4. schvaluje
rozpočtové změny dle charakteru žadatele ( subjektu )
Předložil:

Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Poděbrady - spolupráce na odstranění odpadů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
provedení opatření dle důvodové zprávy
T: říjen 2009
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Aquapark Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
záměr Koncesionáře - prodat horkovodní přípojku a doporučuje ZMO schválit udělení
souhlasu Koncesionáři k prodeji horkovodní přípojky a jejího vynětí ze Zařízení dle bodu č. 1
důvodové zprávy.
3. schvaluje
záměr Koncesionáře provozovat tepelnou výměníkovou stanici externím provozovatelem a
doporučuje ZMO schválit udělení souhlasu Koncesionáři k provozování tepelné výměníkové
stanice externím provozovatelem dle bodu č. 1 důvodové zprávy.
4. schvaluje
záměr Koncesionáře zřídit právo věcného břemene a doporučuje ZMO schválit udělení
souhlasu Koncesionáři ke zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni umístění a
provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1081/88 a apc. č. 1081/107, v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s dle bodu č. 1
důvodové zprávy.
5. schvaluje
záměr Koncesionáře zřídit právo věcného břemene a doporučuje ZMO schválit udělení
souhlasu Koncesionáři ke zřízení práva odpovídajícího úplatnému věcnému břemeni vstupu
a vjezdu na pozemek parc. č. 1081/107, v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ve prospěch
společnosti RETAIL PARK HANÁ a.s. dle bodu č. 2 důvodové zprávy.

28

6. schvaluje
záměr Koncesionáře provozovat části Zařízení prostřednictvím 3. osob a doporučuje ZMO
schválit udělení souhlasu k uzavření nájemních smluv dle bodu č. 3 důvodové zprávy.
7. schvaluje
JUDr. Martina Majora jako zástupce SmOl a Martina Novotného jako náhradníka na valnou
hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle bodu č. 4 důvodové zprávy a
doporučuje jejich schválení v ZMO.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Přednádražní prostor

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s využitím pozemků pro zařízení staveniště stavby "Přednádražní prostor" dle bodu 1
důvodové zprávy
3. ukládá
odboru investic uvolnit tyto pozemky jako zařízení staveniště stavby "Přednádražní prostor"
a předat je společnosti SKANSKA a.s. do užívání po dobu trvání stavby
T: 10. 3. 2009
O: vedoucí odboru investic
vedoucí majetkoprávního odboru
4. revokuje
usnesení 87. schůze RMO ze dne 24.1.2006 bod 42 dle bodu B - návrhu na další postup
důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Malá parkoviště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zahájením projektové přípravy akcí dle bodu B. 1, 4, 5 a bodu C. 2, 3 předložené
důvodové zprávy
3. ukládá
zahájení projektové přípravy akcí dle bodu B. 1, 4, 5 a bodu C.2, 3 předložené důvodové
zprávy
T: 16. 6. 2009
O: vedoucí odboru investic
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Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

36

Odborné komise RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
žádost o rezignaci člena komise cestovního ruchu RNDr. Jana Holpucha, Ph.D.
3. odvolává
členy odborných komisí RMO dle důvodové zprávy
4. jmenuje
členy odborných komisí RMO dle důvodové zprávy
5. ukládá
informovat předsedy, nové členy a tajemníky příslušných odborných komisí RMO
T: 10. 3. 2009
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 29.

37

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: 30.

38

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
přeloženou důvodovou zprávu
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2. odvolává
členy KMČ dle důvodové zprávy
3. jmenuje
člena KMČ dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat předsedy a členy příslušných KMČ
T: 10. 3. 2009
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

39

Ředitel MDO - změna jmenování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
vzdání se funkce Mgr.Václava Kožušníka, ředitele příspěvkové organizace Moravského
divadla Olomouc ke dni 28.2.2009
2. pověřuje
výkonem funkce ředitele příspěvkové organizace Moravského divadla Olomouc Mgr.Václava
Kožušníka s účinností od 1.3.2009 do nástupu nového ředitele z výběrového řízení
nejpozději do 28.2.2010
3. ukládá
a) připravit podmínky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace
Moravského divadla Olomouc
b) předložit RMO tyto podmínky společně s návrhem na složení výběrové komise na
obsazení funkce ředitele
T: 19. 5. 2009
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

40

Žádost RARSM

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 34.
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41

Žádost Arcidiecézní charity Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 35.

42

Žádost Charity Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 36.

43

Žádost Římskokatolické farnosti sv. Michala v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 37.

44

Žádost akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 2 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 38.
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45

Žádost příspěvkové organizace Sociální služby pro seniory
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 39.

46

Žádost Střediska rané péče Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 40.

47

Komunitní plánování sociálních služeb - změna manažerky
pracovní skupiny KP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh na změnu manažerky pracovní skupiny "Občané dlouhodobě duševně nemocní"
dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 41.

48

Žádost ZOO - nákup techniky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s nákupem čelního nakladače dle důvodové zprávy
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Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 42.

49

Žádost TSMO, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 43.

50

Zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s účastí na zahraniční služební cestě dle doplněné důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 44.

Martin Novotný, v. r.
primátor města Olomouce

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