USNESENÍ
z 82. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 10. 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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním
termínem plnění)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu plnění 13. 10. 2009 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A) a B) důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 18, část 2 usnesení RMO ze dne 14. 8. 2007, týkající se Sportovně rekreačního areálu
Lazce - Kouty dle části A) důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr odprodat část pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 38 m2 (dle GP parc. č.
76/6 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. záměr odprodat část pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 39 m2 (dle GP parc. č. 76/5
orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3. záměr odprodat část pozemku parc. č. 689/19 ostatní plocha o výměře 1 020 m2 (dle GP
parc. č. 689/30 ostat. pl.) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4. záměr odprodat část pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 10/6) o výměře 46
m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5. záměr odprodat část pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 10/7) o výměře 64
m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.

6. změnu smluvních podmínek u smlouvy o nájmu nebytových prostorů o výměře 261,93 m2
v 2. NP v objektu MŠ Rooseveltova č.o. 101, č.p. 109 stavba obč. vybavení na pozemku
parc. č. st. 112/5 zast. pl. o výměře 1395 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
uzavřené se společností The International School in Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.1.
7. bezúplatné zřízení věcného břemene užívání k budově č.p. 68, objekt občanské
vybavenosti na pozemku parc. č. st. 1367, k budově č.p. 69, objekt občanské vybavenosti na
pozemku parc. č. st. 1368 a k budově bez č.p./č.e. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1369,
vše v katastrálním území Nová Ulice,obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
8. pronájem nebytových prostor dle důvodové zprávy statutárnímu městu Olomouc za
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
9. doplnění smluvních podmínek ve věci úhrady kupní ceny dle důvodové zprávy u
odprodeje objektu občanské vybavenosti čp. 69, čo. 11 s pozemkem parc. č. st. 1368 zast.
pl. a nádvoří o výměře 747 m2, objektu občanské vybavenosti čp. 68, čo. 9 s pozemkem
parc. č. st. 1367 zast. pl. a nádvoří o výměře 3719 m2 a objektu jiné stavby bez čp./če. s
pozemkem parc. č. st. 1369 zast. pl. a nádvoří o výměře 39 m2 a části pozemku parc. č.
685/1 ost. pl. o výměře 14 799 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Olomouckému kraji
dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
10. uzavření Dohody se Správou nemovitostí Olomouc, a.s., ve smyslu Smlouvy o obstarání
správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze dne 10.4.2002, k objektu
č.p. 246 na parcele č. 309, na ulici Řepčínská č.o. 113, k.ú. Řepčín, obec Olomouc – Azylový
dům dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
11. uzavření dohody o úhradě nákladů dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
12. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kanalizace
na pozemku parc. č. 1742 orná půda v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou a
úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kanalizace na
pozemku parc. č. 1605/11 orná půda v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou
ve prospěch obce Skrbeň dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
13. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o provozování a údržbě veřejné kanalizace stavby
„OLOMOUC – REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ – II. ČÁST“, mezi
statutárním městem Olomouc a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 5.1.
14. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu, kanalizace, plynovodu,
rozvodů NN, veřejného osvětlení a komunikace, včetně odvodnění, budované v rámci stavby
„Inženýrské sítě a komunikace pro 9 novostaveb rodinných domů – Olomouc – Přichystalova
ulice“, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
15. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby
vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace včetně odvodnění, budované v
rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 9 novostaveb rodinných domů – Olomouc –
Přichystalova ulice“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a
xxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
16. uzavření dohody o zrušení závazku, mezi společností GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o.
a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
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17. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby páteřní
komunikace, veřejné osvětlení, prodloužení splaškové kanalizace a prodloužení
vodovodního řadu, budovaných v rámci stavby „Novostavba rodinných domů Hejčín“, mezi
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a REALGASPER s. r. o. jako
budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
18. uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Korunní pevnůstka - splašková kanalizace,
vodovod a kabel O2“ na pozemcích parc. č. 128/2 ost. plocha, parc. č. 103/2 ost. plocha a
parc. č. 94/31 ost. plocha, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc s občanským
sdružením Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
2. bere na vědomí
1. důvodovou zprávu a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EMNS/30/2006/Gl uzavřené s Fotbalovým klubem Nemilany, kterým dojde ke zúžení předmětu
nájmu o části pozemků parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 a parc. č. 770/1 orná půda o
výměře 40 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a úpravě výše nájemného dle důvodové
zprávy bod č. 2.1.
2. že společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc s. r. o. byla vymazána z
obchodního rejstříku po jejím zrušení bez likvidace, a to z důvodu její přeměny na společnost
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. a schvaluje uzavření nové smlouvy o
nájmu se společností IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 2.2.
3. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 17. 6. 2008 bod programu 3, bod 4.6. ve věci schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Olomouce,
obsahující právo užívání objektu občanské vybavenosti č.p. 69, čo. 11 na pozemku parc. č.
st. 1368 zast. pl. a nádvoří o výměře 747 m2, objektu občanské vybavenosti čp. 68, čo. 9 na
pozemku parc. č. st. 1367 zast. pl. a nádvoří o výměře 3719 m2 a objektu jiné stavby bez
čp./če. na pozemku parc. č. st. 1369 zast. pl. a nádvoří o výměře 39 m2 a části pozemku
parc. č. 685/1 ost. pl. o výměře 14 799 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za účelem
provozování Základní školy Olomouc, Čajkovského 11, příspěvková organizace dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
2. usnesení RMO ze dne 27. 9. 2005, bod programu 2, bod II. A) 2) ve věci schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování
kanalizace na pozemcích parc. č. 1742 orná půda o výměře 1 092 m2 a parc. č. 1605/11
orná půda o výměře 3 487 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou ve
prospěch obce Skrbeň dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 346 m2 (dle GP parc. č. 1729/4)
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 46. 619,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
2. odprodej pozemku parc. č. st. 916 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č.
1729 zahrada o výměře 339 m2 (dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 64.801,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
3. odprodej pozemků parc. č. 54 o výměře 2 686 m2, parc. č. 1321/2 o výměře 953 m2, parc.
č. 1321/3 o výměře 576 m2, parc. č. 1321/5 o výměře 3 386 m2, parc. č. 1321/6 o výměře
207 m2, parc. č. 1604/1 o výměře 2 027 m2, parc. č. 1604/2 o výměře 359 m2, parc. č.
1608/2 o výměře 375 m2, parc. č. 1608/4 o výměře 65 m2, parc. č. 1611/1 o výměře 1 293
m2, parc. č. 1611/2 o výměře 554 m2, vše ostat. pl., pozemky parc. č. 1603/8 o výměře
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42 903 m2, parc. č. 1605/1 o výměře 101 298 m2, parc. č. 1605/3 o výměře 206 m2 a části
pozemku parc. č. 1605/11 o celkové výměře 2 579 m2 (dle GP parc. č. 1605/20 o výměře
1 082 m2 a parc. č. 1605/11 o výměře 1 497 m2), vše orná půda, pozemky parc. č. 1612/2 o
výměře 119 m2, parc. č. 1612/3 o výměře 1 826 m2, parc. č. 1612/5 o výměře 380 m2, parc.
č. 1612/6 o výměře 1 331 m2 a části pozemku parc. č. 1604/3 o celkové výměře 576 m2 (dle
GP parc. č. 1604/4 o výměře 141 m2 a parc. č. 1604/3 o výměře 435 m2), vše vodní plocha,
pozemky parc. č. 1613/2 o výměře 703 m2, parc. č. 1613/4 o výměře 401 m2, parc. č.
1613/5 o výměře 2 017 m2, parc. č. 1613/6 o výměře 192 m2, parc. č. 1613/1 o výměře
4 873 m2, vše travní porost, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou a
pozemek parc. č. 609 zahrada o výměře 2 796 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 4 620 290,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.4.
5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti ČOLOT a. s. o zvýšení kupní ceny u odprodeje pozemků parc. č. 987/10
ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 ostat. pl. o výměře 201 m2, oba v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT a. s. z 862 000,- Kč (tj. 1 000,- Kč/m2) na
1 034 400,- Kč (tj. 1 200,- Kč/m2) dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
6. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 23 dodatku k důvodové zprávě
ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 346 m2 (dle GP
parc. č. 1729/4) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 46. 619,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 22 dodatku k důvodové zprávě
ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 339 m2 (dle GP
parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 64.801,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
3. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 26 dodatku k důvodové zprávě
ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 54 o výměře 2 686 m2, parc. č. 1321/2 o
výměře 953 m2, parc. č. 1321/3 o výměře 576 m2, parc. č. 1321/5 o výměře 3 386 m2, parc.
č. 1321/6 o výměře 207 m2, parc. č. 1604/1 o výměře 2 027 m2, parc. č. 1604/2 o výměře
359 m2, parc. č. 1608/2 o výměře 375 m2, parc. č. 1608/4 o výměře 65 m2, parc. č. 1611/1 o
výměře 1 293 m2, parc. č. 1611/2 o výměře 554 m2, vše ostat. pl., pozemky parc. č. 1603/8
o výměře 42 903 m2, parc. č. 1605/1 o výměře 101 298 m2, parc. č. 1605/3 o výměře 206
m2 a části pozemku parc. č. 1605/11 o celkové výměře 2 579 m2 (dle GP parc. č. 1605/20 o
výměře 1 082 m2 a parc. č. 1605/11 o výměře 1 497 m2), vše orná půda, pozemky parc. č.
1612/2 o výměře 119 m2, parc. č. 1612/3 o výměře 1 826 m2, parc. č. 1612/5 o výměře 380
m2, parc. č. 1612/6 o výměře 1 331 m2 a části pozemku parc. č. 1604/3 o celkové výměře
576 m2 (dle GP parc. č. 1604/4 o výměře 141 m2 a parc. č. 1604/3 o výměře 435 m2), vše
vodní plocha, pozemky parc. č. 1613/2 o výměře 703 m2, parc. č. 1613/4 o výměře 401 m2,
parc. č. 1613/5 o výměře 2 017 m2, parc. č. 1613/6 o výměře 192 m2, parc. č. 1613/1 o
výměře 4 873 m2, vše travní porost, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad
Moravou a pozemek parc. č. 609 zahrada o výměře 2 796 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel
ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 4 665 075,Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
7. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Prodloužení vodovodního řadu „V“ Olomouc –
Holice - ul. Šlechtitelů“ v délce 205,5 m na pozemcích parc. č. 1963/1, parc. č. 1963/7 a parc.
č. 1963/12, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s Univerzitou
Palackého v Olomouci dle dodatku důvodové zprávy bod č. 5.1.
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Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2.
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Petice - Lazce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. trvá
1. na záměru pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře
250 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
2. na záměru pronajmout část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 148 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
3. na záměru pronajmout část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 145 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
3. ukládá
náměstkyni primátora paní Haně Kaštilové Tesařové ihned odpovědět na petici dle diskuze v
RMO
T: 3. 11. 2009
O: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2. 1.
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. revokuje
bod usnesení Rady města ze dne 8. 6. 2009, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene uložení a provozování kanalizace v pozemku parcela č. 622/4
ostatní plocha, jiná plocha o velikosti 1.570 m2 v katastrálním území Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, a věcného břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek za
účelem jejích oprav, úprav a odstranění, a to s vlastníkem tohoto pozemku, panem
xxxxxxxxxx, a za cenu 680.000,- Kč
a
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení a provozování kanalizace v
pozemku parcela č. 622/22 ostatní plocha, jiná plocha o velikosti 524 m2 v katastrálním
území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a věcného břemene vstupu a vjezdu na tento
pozemek za účelem jejích oprav, úprav a odstranění, a to s vlastníkem tohoto pozemku,
panem xxxxxxxxxx, a za cenu 680.000,- Kč, dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování přeložky dešťové kanalizace při stavební akci „Přeložka sběrače C“
5

na pozemku parc.č. 385/8 trvalý travní porost, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
údržbou přeložky dešťové kanalizace, včetně jejího případného odstranění. Pozemek je ve
vlastnictví České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České
republiky. Věcné břemene bude zřízeno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši dle důvodové
zprávy, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přeložka sběrače C“ na pozemku parc.č. 401/19
zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxx ,
dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2. 2.
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Prodej domů + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy
2. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 24/6, orná půda, v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č.
136/81, ostatní plocha, o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle geometrického
plánu č. 1108-429/2009, dle důvodové zprávy bod 1.2.
4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 64/5, zahrada, o výměře 108 m2,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
5. schvaluje
záměr prodat zděnou bránu stojící na pozemku parc. č. st. 195/2 a 158/3, vše zastavěná
plocha a nádvoří, a vedlejší stavbu (nezapsaná v katastru nemovitostí) stojící na pozemku
parc. č. 2152, ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy
bod 1.4.
6. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 115, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 875 m2,
pozemek parc. č. 328/2, ostatní plocha, o výměře 209 m2, a pozemek parc. č. 330/2, ostatní
plocha, o výměře 85 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
7. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m2, v k.
ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6.
8. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1056, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 199 m2, v k.
ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7.
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9. schvaluje
uzavření dohody o neuplatnění předkupního práva s panem xxxxxxxxxx při prodeji pozemku
parc. č. 317/12, zahrada, o výměře 472 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod 1.8.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 743/2 v budově č. p. 743 (Wanklova 4) stojící na pozemku parc. č.
st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 657/6968 na
společných částech budovy č. p. 743 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 657/6968 na
pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouce, xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 820.000,- Kč, z toho za jednotku 810.237,- Kč,
za pozemek 7.155,- Kč, náklady 2.608,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 722/49 v domě č. p. 722 (Voskovcova 6) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 748/39901 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 455 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx, za
kupní cenu ve výši 486.200,- Kč, z toho za jednotku 479.352,- Kč, za pozemek 5.118,- Kč,
náklady 1.730,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 1022/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na
společných částech domu č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 580/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 738.700,- Kč, z toho za jednotku
731.220,- Kč, za pozemek 3.780,- Kč, za náklady 3.700,- Kč, manželům xxxxxxxxxx , dle
důvodové zprávy bod 2.3.
13. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 633/21 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 928, 924,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům,
manželům xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.4.
14. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 716/12 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/87927
na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17,
19) a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912,
913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, nájemci, paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2.5.
15. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 590/19 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 441/14211
na společných částech domu č. p. 590 (Stiborova 12) a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 441/14211 na pozemku parc. č. st. 1014, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc, nájemcům, manželům xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.6.
16. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 722/18 v domě č. p. 722 (Voskovcova 6) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na společných částech domu č. p. 722 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci, panu
xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.7.
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17. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 136/4 v domě č. p. 136 (Černá cesta 2) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na společných částech domu č. p. 136 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na pozemku parc. č. st. 353, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod
2.8.
18. schvaluje
záměr prodat jednotku č. 962/75 v budově č. p. 962 (Foersterova 15) stojící na pozemku
parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
607/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.9.
19. schvaluje
záměr prodat jednotku č. 1053/5 v budově č. p. 1051, 1052, 1053 (Foersterova 30, 32, 34)
stojící na pozemku parc. č. st. 1083/1, 1083/2, 1083/3, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/26751 na společných částech domu č. p. 1051,
1052, 1053 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/26751 na pozemku parc. č. st.
1083/1, 1083/2, 1083/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
dle důvodové zprávy bod 2.10.
20. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxx o snížení kupní ceny bytové jednotky č. 135/10 v domě č. p. 135
(Černá cesta 4) na 300.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1.
21. ukládá
náměstkyni Haně Kaštilové Tesařové odpovědět Klášteru Dominikánů Praha u Sv. Jiljí ve
znění stanoviska advokátní kanceláře Ritter & Šťastný, dle důvodové zprávy bod 3.2.
T: 24. 11. 2009
O: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
22. schvaluje
uznání faktur, dle důvodové zprávy bod 3.3.
23. souhlasí
s proplacením faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v
domech, kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 3.4.
24. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 726/49 v domě č. p. 726 (Voskovcova 4) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 220/29592 na společných částech domu č. p. 726 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 220/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., za
kupní cenu ve výši 329.146,- Kč, z toho za jednotku 324.720,- Kč, za pozemek 2.022,- Kč,
náklady 4.426,- Kč, dle důvodové zprávy bod 4.1.
25. schvaluje
záměr prodat podíl o velikosti ideální 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) stojící na
pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podíl o velikosti ideální 1/4 na
pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 4.2.
26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců bytů v budově Riegrova 17 o snížení kupních cen bytových jednotek a trvat
na usnesení ZMO ze dne 21. 09. 2009, bod 6, část 58, ve věci schválení prodeje budovy č.
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p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
282 m2, a s pozemkem parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů, nájemcům bytových a nebytových jednotek, dle důvodové zprávy bod 4.4.,
varianta A).
27. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr prodat budovu č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) s pozemkem parc. č. st. 62,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 824 m2, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle
dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr prodat budovu č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) s pozemkem parc. č. st. 63/1,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 755 m2, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc,
dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
29. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 25.06.2003 bod 9, část 1, ve věci ponechání budovy č. p. 323
(Horní náměstí 10) s pozemkem parc. č. st. 272, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 168
m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle
dodatku důvodové zprávy bod 1.3.
30. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr prodat budovu č. p. 323 (Horní náměstí 10) s pozemkem parc. č. st. 272, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 168 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle dodatku
důvodové zprávy bod 1.3.
31. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 15.12.2008 bod 9, část 23, ve věci ponechání budovy č. p. 324
(Ostružnická 4) s pozemkem parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 400 m2,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle dodatku
důvodové zprávy bod 1.4.
32. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr prodat budovu č. p. 324 (Ostružnická 4) s pozemkem parc. č. st. 273, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 400 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku
důvodové zprávy bod 1.4.
33. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a opravy zařízení
veřejného osvětlení na budově č. p. 324 (Ostružnická 4) stojící na pozemku parc. č. st. 273,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, s tím, že obsahem
tohoto věcného břemene je umístění, provozování, údržby a opravy těchto technických
zařízení veřejného osvětlení: skříň RVOO typizovaného rozměru umístěná na fasádě domu,
přívodní a odvodní kabely jsou v chráničce pod fasádou budovy č. p. 324 stojící na pozemku
parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, ve
prospěch Technických služeb města Olomouce, a. s. dle dodatku důvodové zprávy bod 1.5.
34. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a opravy zařízení
veřejného osvětlení na budově č. p. 323 (Horní nám. 10) stojící na pozemku parc. č. st. 272,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, s tím, že obsahem
tohoto věcného břemene je umístění, provozování, údržby a opravy těchto technických
zařízení veřejného osvětlení: skříň RVOO typizovaného rozměru umístěná na fasádě domu,
skříň je umístěna ze strany Horního náměstí, přívodní a odvodní kabely jsou v chráničce pod
fasádou budovy č. p. 323 stojící na pozemku parc. č. st. 272, zastavěná plocha a nádvoří, k.
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ú. Olomouc - město, obec Olomouc, ve prospěch Technických služeb města Olomouce, a.
s., dle dodatku důvodové zprávy bod 1.5.
35. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 15. 09. 2008 bod 5, část 23, ve věci ponechání budovy č. p.
1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle
dodatku důvodové zprávy bod 1.6.
36. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr prodat budovu č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. č. st. 1324, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle dodatku
důvodové zprávy bod 1.6.
37. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 25.06.2003 bod 9, část 1, ve věci ponechání budovy č. p. 206
(Michalská 2) s pozemkem parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle dodatku
důvodové zprávy bod 1.8.
38. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr prodat budovu č. p. 206 (Michalská 2) s pozemkem parc. č. st. 632, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové
zprávy bod 1.8.
39. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 25.06.2003 bod 9, část 2, ve věci ponechání budovy č. p. 1184
(Mošnerova 7) s pozemkem parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m2,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle dodatku
důvodové zprávy bod 1.11.
40. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr prodat budovu č. p. 1184 (Mošnerova 7) s pozemkem parc. č. st. 1300, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 279 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle dodatku
důvodové zprávy bod 1.11.
41. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 25.06.2003 bod 9, část 1, ve věci ponechání budovy č. p. 11
(Pavelčákova 1) s pozemkem parc. č. st. 433, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320
m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce,dle
dodatku důvodové zprávy bod 1.12.
42. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr prodat budovu č. p. 11 (Pavelčákova 1) s pozemkem parc. č. st. 433/5, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle dodatku
důvodové zprávy bod 1.12.
43. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 23.06.2008 bod 6, část 12, ve věci ponechání budovy č. p. 542
(Sokolská 32) s pozemkem parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, v
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle dodatku
důvodové zprávy bod 1.13.
44. doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr prodat budovu č. p. 542 (Sokolská 32) s pozemkem parc. č. st. 51, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 428 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové
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zprávy bod 1.13.
45. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat Bytové družstvo PASÁŽKA na Tř. Svobody 411/27 a ulici
Švédská 415/12 a HOTEL LAFAYETTE s.r.o. k vyjádření ohledně zájmu k odkoupení
budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) a pozemku parc. č. st. 377/2,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 985 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Zájemci ve svém vyjádření uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti,
budoucí záměr využití, plánované investice, termín a způsob úhrady kupní ceny. Nabídky
budou doručeny do 29.10.2009 na odbor majetkoprávní Magistrátu města Olomouce, dle
dodatku důvodové zprávy bod 1.14.
T: 3. 11. 2009
O: vedoucí majetkoprávního odboru
46. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců bytů o odkoupení bytů popřípadě budovy č. p. 593 (tř. Spojenců 14) s
pozemkem parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 619 m2, v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.15.
47. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o odprodej nebytového prostoru – oddělení
dětských jeslí v budově č. p. 593 (tř. Spojenců 14) s pozemkem parc. č. st. 1039, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 619 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku
důvodové zprávy bod 1.15.
48. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o odkoupení bytu v budově č. p. 424 (Horní
náměstí 23) stojící na pozemku parc. č. st. 375/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.16.
49. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců bytů o odkoupení bytů v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) stojící na
pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.17.
50. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 596 (tř. Svobody 21) s pozemkem parc. č. st. 383/2, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 929 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku
důvodové zprávy bod 1.18.
51. schvaluje
změnu doby trvání nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 596 (tř.
Svobody 21) uzavřené dne 30. 04. 2002 mezi statutárním městem Olomouc, jako
pronajímatelem, a Středním odborným učilištěm Olomouc (nynější název: Střední škola
polygrafická Olomouc), jako nájemcem, z doby neurčité na dobu určitou do 31. 12. 2012 a
ukládá Správě nemovitostí Olomouc, a. s. zajistit uzavření této změny nájemní smlouvy, dle
dodatku důvodové zprávy bod 1.18.
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 3.

11

6

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Dolní náměstí 6, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 9 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1
a)
b) Tř. Kosmonautů 18, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 4 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
1 b)
c) Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 15 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a)
d) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 18 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2
b)
e) Hněvotínská 13, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 a)
f) Universitní 12, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 3 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 b)
g) Palackého 8, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 20 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 c)
h) Vojanova 20, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 d )
ch)Nedvědova 9, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 17 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 e)
i) Hněvotínská 15, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 f)
j) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 2 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4
a)
k) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 5 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4
b)
l) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 24 se xxxxxxxxxx dle důvodové dle
důvodové zprávy bod 4 c)
m) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 15 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 4 d)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
Krajské řed.policie sever. kraje Olomouc, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxx, Horní nám. 18, Olomouc
xxxxxxxxxx, Pol. vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxx, Pol.vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
b)na 2 roky s nájemci - DPS:
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
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c)na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
d) na 1/2 roku s nájemci:
xxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d)
2.s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a, b, c)
3.s rozšířením nájemní smlouvy:
xxxxxxxxxx, Charkovská 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
4. bere na vědomí
vyjádření nájemníků domu Černá cesta 27, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 8)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

7

Bytové záležitosti - DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 2, dle předložené důvodové
zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.

8

Žádost o snížení nájemného

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
se snížením nájmu dle DZ
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3. ukládá
nárokovat v rozpočtu částku na opravy obytných domů ve výši vybraného nájemného
T: dle důvodové zprávy
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.

9

Veřejná zakázka č. 9068 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Stavební úpravy mostu přes řeku Bystřici v Olomouci, Jeremenkova ul.“ archivní číslo 9068
uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

10

Veřejná zakázka č. 9085 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Pořízení výpočetní techniky“ archivní číslo 9085 uchazeči dle návrhu hodnotící komise
obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.

11

Rozpočtové změny roku 2009 + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 - část A a část B, včetně
dodatku č. 1
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2009 dle 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, včetně dodatku č. 1
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
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4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část B, včetně dodatku č. 1
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 6.

12

Rozpočtové změny r. 2009 - 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
3. schvaluje
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 7.

13

Objednávky veřejných služeb u akciových společností na rok
2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. ukládá
projednat s jednotlivými akciovými společnostmi města návrh objednávky veřejných služeb
na rok 2010 při respektování úrovně schváleného rozpočtu roku 2009 a předložit jej RMO
T: 3. 11. 2009
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 8.

14

Mateřská škola Olomouc, Jílová 41 - konkurzní řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Olomouc,
Jílová 41 dle upravené důvodové zprávy
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3. pověřuje
PhDr.Hanu Fantovou, vedoucí odboru školství, funkcí tajemníka konkurzní komise
4. schvaluje
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Olomouc, Jílová 41
dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.

15

Mateřská škola, Základní škola a Střední škola CREDO,o.p.s. žádost o stanovisko k navýšení kapacity

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. vydává
souhlasné stanovisko o.p.s. CREDO k navýšení kapacity oboru vzdělávání Základní škola
speciální č.79-01-C/01 (Pomocná škola - dobíhající obor) dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 10. 11. 2009
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 10.

16

Příspěvek v oblasti nespecifikovaných akcí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvek v oblasti nespecifikované akce dle důvodové zprávy včetně rozpočtové změny
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 10. 11. 2009
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování podpor
statutárním městem Olomouc
T: 10. 11. 2009
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 11.
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17

Nařízení obce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
upravený návrh Nařízení č. 5/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
a chodníků na území statutárního města Olomouce
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

18

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ul. Poupětova dle důvodové zprávy ad A)
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

19

Přechody pro chodce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru dopravy zadat zpracování projektové dokumentace
T: 8. 12. 2009
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

20

Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s povolením výjimky dle bodu 1., 2. a 4. důvodové zprávy
3. nesouhlasí
s povolením výjimky dle bodu 3., 5. a 6. důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Dodatek smlouvy s dopravci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a. s. dle bodu A. důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a. s.
T: 10. 11. 2009
O: Novotný Martin, primátor města
4. schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě s dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. dle bodu B. důvodové
zprávy
5. ukládá
podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě s dopravcem Veolia Transport Morava, a. s.
T: 10. 11. 2009
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

22

Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Ol.-Nemilany, Raisova 1, v roce
2008

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Příspěvek UP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
rozdělení finanční podpory z rozpočtu SMO na projekty UP Olomouc dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

24

Oslavy 17. listopadu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navrhovaným konceptem oslav
3. schvaluje
financování oslav dle předložené důvodové zprávy
4. ukládá
realizovat navrhovaný koncept oslav dle předložené důvodové zprávy
T: 24. 11. 2009
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

25

Smlouva o výpůjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh smlouvy o výpůjčce, který je přílohou důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít dle přílohy smlouvy o výpůjčce s Nadací Bezpečná Olomouc, Společenstvím Romů
na Moravě, o.s., Sdružením SPES, o.s.
T: 8. 12. 2009
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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26

Vítací cedule

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s provedením nového výběrového řízení na akci Vítací cedule dle důvodové zprávy s cílem
zahájit akci ještě v letošním roce
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

27

Obnova technických prostředků MPO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
využití finančních prostředků dle bodu 3 důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtové určení dle bodu 4 důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 26.

28

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: 27.

29

Pojmenování ulic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s pojmenováním ulic dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit navržené názvy ulic dle důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
navržené názvy ulic
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

30

Smlouva s Muzeem umění

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku dle Přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku dle Přílohy ke schválení Zastupitelstvu města
Olomouce
T: ihned
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o poskytnutí příspěvku dle Přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

31

Změna územního plánu v lokalitě Horní a Dolní studánka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s prověřením požadavku na změnu funkčního využití v lokalitě Horní a Dolní Studánka, k.ú.
Řepčín
3. ukládá
odboru koncepce a rozvoje postupovat podle varianty č. 1 uvedené v důvodové zprávě
T: ihned
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 32.
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 33.

33

Stanovení termínu a návrh programu 22. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 22. zasedání ZMO: na čtvrtek 19. 11. 2009 od 9.00 hodin
- místo konání 22. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 22. zasedání ZMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 34.

34

Odborné komise RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
tajemníka odborné komise RMO dle důvodové zprávy
3. jmenuje
tajemníka odborné komise RMO dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat předsedu a tajemníka příslušné odborné komise RMO
T: 3. 11. 2009
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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Předložil:
Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 35.

35

Organizační záležitosti - organizační změny
ekonomickém Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny v odboru ekonomickém dle předložené důvodové zprávy s účinností od
1. 11. 2009
3. ukládá
předložit ke schválení dodatek "Organizačního řádu MmOl a MPO"
T: 10. 11. 2009
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36.

36

Organizační záležitosti - organizační změna v odboru dopravy
Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změnu v odboru dopravy dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1.
2010
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36. 1.

37

Organizační záležitosti - organizační změna
živnostenském Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změnu v odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2009
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b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků pro rok
2009
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36. 2.

38

Organizační záležitosti - organizační změna v odboru životního
prostředí Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změnu v odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle
předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2009
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků pro rok
2009
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36. 3.

39

Souhlas zřizovatele s
příspěvkové organizace

převodem

nepotřebného

majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Moravskému divadlu Olomouc, příspěvkové organizaci, převést nepotřebný majetek
(divadelní kostýmy) Divadlu v Lidovém domě ve Vsetíně za cenu 6.000,- Kč
3. ukládá
písemně informovat Moravské divadlo Olomouc o udělení souhlasu s převodem
nepotřebného majetku
T: 10. 11. 2009
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.

40

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informaci o vzdání se funkce vedoucího odboru dopravy Ing. Lubomíra Hoppa dnem 31. 10.
2009
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2. ukládá
vypsat výběrové řízení na funkci vedoucího odboru dopravy
T: 8. 12. 2009
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 39.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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