USNESENÍ
z 6. schůze Rady města Olomouce, konané dne 25. 1. 2011
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 25.01.2011 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle předložené 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 pronajmout pozemek parc. č. 1890 orná půda o výměře 41 522 m2 v k. ú. Grygov,
obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. záměr pronajmout pozemek parc. č. 2080 orná půda o výměře 11 793 m2 v k. ú. Grygov,
obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3. záměr pronajmout pozemek parc. č. 2156 orná půda o výměře 2 701 m2 v k. ú. Grygov,
obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4. záměr pronajmout pozemek parc. č. 2470 orná půda o výměře 20 473 m2 v k. ú. Grygov,
obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
5. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 928/2 zast. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
6. záměr pronajmout části 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
7. záměr darovat budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemky parc. č. st. 1330/1 o výměře
35 m2 a parc. č. st. 1330/2 o výměře 574 m2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc
Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod č. 1.6.

8. záměr odprodat části pozemku parc. č. 350/34 ostat. pl. o celkové výměře 20 m2 (dle GP
parc. č. 350/46 o výměře 7 m2, parc. č. 350/47 o výměře 7 m2, parc. č. 350/48 o výměře
1 m2, parc. č. 350/49 o výměře 1 m2, parc. č. 350/50 o výměře 3 m2 a parc. č. 350/51
o výměře 1 m2), vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek
domu Sienkiewiczova 1,3,5,7,9,11,13, Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 160 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
13. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 2134 ostat. pl. o výměře 136 m2 a parc. č.
449/36 ostat. pl. o výměře 264 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.12.
14. záměr odprodat pozemek parc. č. 139/39 zahrada o výměře 256 m2 a část pozemku
parc. č. 139/2 ostat. pl. o výměře 29 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
15. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 29,65 m2 v 1. NP v budově č.p.
19 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. 166 zast. pl. v k. ú. Topolany u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16.
16. záměr pronajmout garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP v budově č.p. 371
(bytový dům) na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.17.
17. záměr pronajmout garážové stání č. 17 o výměře 36,90 m2 v 1. PP v budově č.p. 371
(bytový dům) na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.18.
18. záměr pronajmout garážové stání č. 6 o výměře 21,50 m2 v 1. PP v budově č.p. 371
(bytový dům) na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.19.
19. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 1654/4 orná půda o výměře
792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxx – prodloužení doby nájmu a posunutí termínu pro uzavření kupní
smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.20.
20. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. 1647/3 orná půda
o výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 015 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl.
o výměře 1 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti HOPI POPI,
a.s. – prodloužení doby nájmu a posunutí termínu pro uzavření kupní smlouvy dle důvodové
zprávy bod č. 1.21.
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21. záměr poskytnout jako výpůjčku budovu č. p. 1176 (stavba občanského vybavení)
s pozemkem parc. č. st. 1965 zast. pl. o výměře 333 m2, budovu č. p. 1175 (objekt občanské
vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1966 zast. pl. o výměře 330 m2, budovu č. p. 1161
(objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1967 zast. pl. o výměře 399 m2
a pozemek parc. č. 346/1 ostat. pl. o výměře 5 305 m2, vše vč. všech součástí a
příslušenství, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení JITRO - sdružení
rodičů a přátel postižených dětí dle důvodové zprávy bod č. 1.22.
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.23.
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 340 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.24.
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 320 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.25.
25. záměr pronajmout pozemky parc. č. 1693 orná půda o výměře 4 406 m2, parc. č. 1691
orná půda o výměře 4 275 m2, parc. č. 1689/1 orná půda o výměře 4 207 m2 a část
pozemku parc. č. 1687/1 ostat. pl. o výměře 5 500 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc společnosti Moravská květinová školka s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.26.
26. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 162,78 m2 v 1.NP domu Masarykova č.o.
3, č.p. 889 na pozemku parc. č. st. 790/0 zast. pl. v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za účelem provozování rehabilitace dle důvodové zprávy bod č. 1.29.
27. výpověď smlouvy o nájmu části nemovitosti č.p. 35 s pozemkem parc. č. 111 ost. pl. v k.
ú.
Chválkovice, obec Olomouc ( garáž o výměře 20 m2) v podílovém spoluvlastnictví
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
28. pronájem pozemků parc. č. 314/11 ostat. pl. o výměře 20 279 m2 a parc. č. 314/13 ostat.
pl. o výměře 1 842 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví
manželů Zdeňka a Zdeňky Wincorových (id. podíl 1/2) a paní Jenovky Wincorové (id. podíl
1/2) statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
29. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 324/195 ostat. pl. o výměře
6 573 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/8), pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/8), paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4) a
xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4) statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
30. uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem pozemků parc. č. st. 520/2 zast. pl. a
nádvoří výměře 5 m2, parc. č. st. 521/7 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2, parc. č. st. 521/8
zast. pl. a nádvoří o výměře 6 m2, parc. č. st. 1065 zast. pl. a nádvoří o výměře 465 m2,
parc. č. st. 1069 zast. pl. a nádvoří o výměře 85 m2, parc. č. st. 1070 zast. pl. a nádvoří o
výměře 16 m2, parc. č. st. 1071 zast. pl. a nádvoří o výměře 86 m2, parc. č. st. 1072 zast.
pl. a nádvoří o výměře 293 m2, parc. č. st. 1073 zast. pl. a nádvoří o výměře 137 m2, parc. č.
st. 1074 zast. pl. a nádvoří o výměře 11 m2, parc. č. st. 1075 zast. pl. a nádvoří o výměře
384 m2, parc. č. st. 1076 zast. pl. a nádvoří o výměře 58 m2, parc. č. 276/1 ost. pl. o výměře
3 237 m2, parc. č. 276/35 ost. pl. o výměře 64 765 m2 a parc. č. 276/38 ost. pl. o výměře
150 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví MILNEA státní
podnik v likvidaci, statutárnímu městu Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
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31. uzavření dohody s Olomouckým krajem o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě
o výpůjčce č. OMP/BV/747/2007/AŠ, č. MAJ-PR-J/38/2007/Hoř., ve znění dodatku č. 1,
uzavřené dne 18. 12. 2007 mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím půjčitelem a
Olomouckým krajem jako budoucím vypůjčitelem dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1229/15 ostat. pl. a parc. č. 979/1 zahrada,
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
33. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1229/15
ostat. pl. a parc. č. 979/1 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
34. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 429/3, parc. č. 429/4 a parc. č. 429/23, vše
ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.10.
35. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 429/3,
parc. č. 429/4 a parc. č. 429/23, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
36. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 204/3 ostat. pl. v k. ú. Nový Svět u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
2.11.
37. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 204/3 ostat.
pl. v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.
s. dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
38. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 499, parc. č. 502, parc. č. 1929/1, parc. č.
1933, parc. č. 1934, parc. č. 1935, parc. č. 1936, parc. č. 1937, parc. č. 1939/1, parc. č.
508/1, parc. č. 1939/4 vše ostat. pl., parc. č. 678/3 orná půda, parc. č. 1939/2 ostat. pl.,
parc. č. 1939/5 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
39. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 1029/19 ostat. pl. v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc, ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a. s. - rozšíření
pozemků dotčených věcným břemenem dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
40. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického
kabelového vedení na pozemku parc. č. 1970/3 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č.
2.14.
41. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 1970/3 ostat. pl.
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic,
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a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
42. uzavření dodatku k Dohodě se SNO, a.s., ve smyslu Smlouvy o obstarávání správy
nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze dne 10.4.2002 k objektu U Staré
Moravy č.o. 1 na parcele č. 253 zast. pl. v k.ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 3.5.
43. uzavření dodatku k Dohodě se SNO, a.s., ve smyslu Smlouvy o obstarávání správy
nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze dne 10.4.2002 k objektu
Kateřinská č.o. 23 na parcele č. 1087 zast. pl. v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.6.
44. pronájem pozemku parc. č. 723/1 orná půda o výměře 569 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
2. nevyhovuje žádosti
1. pana xxxxxxxxxxxx o přidělení místa pro stánkový prodej na pozemku parc. č. 116/2 ostat.
pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc - Horní náměstí pro prodej ovoce a zeleniny,
sýrů a teplých nápojů od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 1.15.
2. občanského sdružení JITRO – Sdružení rodičů a přátel postižených dětí o poskytnutí jako
výpůjčky pozemku parc. č. 349/2 ostat. pl. o výměře 293 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22.
3. společnosti A1 net s.r.o. o pronájem části společných prostor o výměře 0,25 m2 v 1.PP
domu I.P.Pavlova č.o. 62, č.p. 1017 na pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti A1 net s.r.o. za účelem umístění
optického rozvaděče dle důvodové zprávy bod č. 1.28.
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 2189 o výměře 658 m2 a parc. č.
2190 o výměře 107 199 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy
bod č. 2.1.
5. Společenství pro dům v Olomouci, Chválkovická 620/120A s umístěním 4 kusů nádob na
sběrný odpad na část pozemku parc. č. 181/7 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
6. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č.
st. 1575/3 zast. pl. o výměře 322 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém
spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) a paníxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(id. podíl 1/2) statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
7. nájemce ČEZ Distribuce, a.s. o prodloužení výpovědní doby u nebytového prostoru
o celkové výměře 32,19 m2 v budově č.p. 291, Kmochova č.o. 19a na pozemku parc. č.
1653 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
8. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o snížení ročního nájemného o 20 %, a zrušení
inflační doložky na dobu následujících 5 let za pronájem prostor o výměrách 17 m2 a 25 m2
v domě I.P.Pavlova č.o. 62, Olomouc nájemci dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
3. souhlasí
1. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31.1.2012,
s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 30.6.2012 a
s prodloužením termínu zahájení výstavby objektu do 31. 1. 2013 při pronájmu s následným
odprodejem pozemku parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice
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u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 1.20.
2. s prodloužením termínu pro zahájení výstavby objektu do 31. 3. 2012 při pronájmu
s následným odprodejem částí pozemků parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 814 m2, parc.
č. 1647/4 orná půda o výměře 2 015 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 1 190 m2, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti HOPI POPI, a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 1.21.
4. svěřuje
1. budovu č. p. 1176 (stavba občanského vybavení) s pozemkem parc. č. st. 1965 zast. pl.
o výměře 333 m2, budovu č. p. 1175 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st.
1966 zast. pl. o výměře 330 m2, budovu č. p. 1161 (objekt občanské vybavenosti)
s pozemkem parc. č. st. 1967 zast. pl. o výměře 399 m2 a pozemek parc. č. 346/1 ostat. pl.
o výměře 5 305 m2, vše vč. všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 1.22.
2. městskou zeleň nacházející se na pozemku parc. č. 349/2 ostat. pl. o výměře 293 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí Magistrátu města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.22.
3. městskou zeleň nacházející se na části pozemku parc. č. 83/2 ostat. pl. o výměře
1 447 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí Magistrátu
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
5. bere na vědomí
změnu subjektu na straně pronajímatelů u pronájmu pozemku parc. č. 324/195 ostat. pl.
o výměře 6 573 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc z paní
xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxxxxxx na pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 2.5.
6. revokuje
usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010, bod programu 2, bod 2.22, 2.23 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 499, parc. č. 502, parc. č. 1929/1, parc. č.
1933, parc. č. 1934, parc. č. 1935, parc. č. 1936, parc. č. 1937, parc. č. 1939/1, parc. č.
508/1, parc. č. 1939/4 vše ostat. pl., parc. č. 678/3 orná půda, parc. č. 1939/2 zahrada, parc.
č. 1939/5 zahrada, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. darování pozemku parc. č. 265/315 ostat. pl. o výměře 958 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc z vlastnictví společnosti BOOS a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
2. odprodej pozemku parc. č. st. 294 zast. pl. o výměře 302 m2 a části pozemku parc. č. 83/2
ostat. pl. (dle GP parc. č. 83/60) o výměře 534 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 1 091 000,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 4.3.
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3. odprodej pozemků parc. č. 633/2 orná půda o výměře 285 m2, parc. č. 633/30 zast. pl.
o výměře 120 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 757 350,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
4. odprodej pozemků parc. č. st. 1181 zast. pl. o výměře 185 m2, parc. č. 96/4 orná půda
o výměře 160 m2 a část parc. č. 96/1 orná půda o výměře 226 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 640 253,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.5.
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 723/1 orná půda
o výměře 569 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a s paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 455 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
6. odprodej pozemků parc. č. 28/5 orná půda o výměře 210 m2, parc. č. st. 139/2 zast. pl.
o výměře 79 m2 a parc. č. st. 285/2 zast. pl. o výměře 5 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 147 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.7.
7. odprodej pozemku parc. č. 1120/8 ostat. pl. o výměře 309 m2, pozemku parc. č. 1120/19
zast. pl. o výměře 156 m2, části pozemku parc. č. 1120/1 ostat. pl. o výměře 9 m2 (dle GP
díl „a“) a části pozemku parc. č. 100/10 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
740 310,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
8. darování pozemku parc. č. st. 165 zast. pl. o výměře 1 284 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Metropolitní kapituly
u svatého Václava v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
9. bezúplatný převod pozemku parc. č. 17/1 ost. pl. o výměře 716 m2 včetně chodníku
a komunikace v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 4.10.
10. odprodej pozemku parc. č. st. 1051 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č.
1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/11 zahrada) o výměře 458 m2, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
58.210,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
11. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 619/1 ostat. pl.
o výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s Olomouckým krajem dle důvodové
zprávy bod č. 4.13.
12. odprodej části pozemku parc. č. 2/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 (dle GP parc. č. st. 2518
zast. pl.) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu
ve výši 8 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 1890
o výměře 41 522 m2 a parc. č. 2080 o výměře 11 793 m2, vše orná půda v k. ú. Grygov,
obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana
xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 1890 orná půda o výměře 41 522 m2 v k. ú.
Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
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3. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 354/1 orná půda
o výměře 160 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
4. žádosti společnosti EURO Enterprise, s.r.o. o odprodej částí pozemků parc. č. 315/9 ostat.
pl. o výměře 769 m2, parc. č. 556/1 ostat. pl. o výměře 175 m2 a parc. č. 223 ostat. pl.
o výměře 1 539 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
5. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod
pozemku parc. č. 17/1 ost. pl. o výměře 716 m2 včetně chodníku a komunikace v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
6. nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod
pozemků parc. č. 994/14 ostat. pl. o výměře 79 528 m2, parc. č. 994/9 ostatní plocha
o výměře 3 929 m2, parc. č. 994/10 ostatní plocha o výměře 1 383 m2, parc. č. 994/36
ostatní plocha o výměře 173 m2 a parc. č. 994/37 ostatní plocha o výměře 490 m2, vše v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 22 ve věci nevyhovění žádosti ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převést pozemek parc. č.
17/1 ost. pl. o výměře 716 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc do vlastnictví statutárního
města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
10. ukládá
odboru majetkoprávnímu nepodat vůči společnosti AGM PETROL s.r.o. žalobu na vyklizení
části pozemku parc. č. 121/5 ostat. pl. o výměře 600 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc a
bere na vědomí, že dojde k obnovení smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/55/2008 ze dne 24.
11. 2008 na pronájem části pozemku parc. č. 121/5 ostat. pl. o výměře 600 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
T: 8. 2. 2011
O: vedoucí majetkoprávního odboru
11. souhlasí
s prodloužením termínu pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 6. 2011
při pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha
o výměře 2 088 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.2.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí směnné smlouvy na pozemek parc.č. 106/52 ostatní plocha o výměře 196
m2 v k.ú. Olomouc-město, který je ve vlastnictví SMP Net, s.r.o., Moravská Ostrava za část
pozemku parc.č. 106/3 ostatní plocha o výměře cca 196 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec
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Olomouc, který je vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 1 předložené důvodové
zprávy.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 373/2 ostatní plocha o výměře
cca 51 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví
Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Střední škola polytechnická
Olomouc, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozování,
oprav, úprav, údržby, změn či odstranění dešťové kanalizace , včetně práva vstupu a vjezdu,
a to na pozemku parc.č. 1413/1 ostatní plocha v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, který je ve
vlastnictví ČR, právo hospodaření s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Věcné
břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 6
předložené důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1346/1 lesní pozemek o výměře 61 m2
v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem
státu Lesy České republiky, s. p. na dobu určitou a za nájemné ve výši 2.135,- Kč ročně, dle
bodu 7 předložené důvodové zprávy.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 410/22 orná půda o výměře cca
600 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené
důvodové zprávy.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 700/16 orná půda o výměře 1091
m2 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, který je v podílovém spoluvlastnictví
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 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
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 414/37, zahrada, o výměře 390 m2, v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, o výměře cca 118 m2,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po
vypracování GP, dle důvodové zprávy bod 1.2.
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4. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, o výměře 5 m2, v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Voskovcova 727/2
v Olomouci, dle důvodové zprávy bod 1.3.
5. revokuje
část svého usnesení ze dne 29. 11. 2010 bod 4, část 3 ve věci schválení záměru pronajmout
pozemek parc. č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 288 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.4.
6. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 304 m2,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy
bod 1.4.
7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 21. 12. 2010 bod 5, část 40 ve věci schválení velikosti podílů při
prodeji částí pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7741164/2009, který odděluje z pozemku pod novým označením parc. č. st. 1178, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 174 m2, a parc. č. st. 1179, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 133 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem
ve výši 33.245,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 1178 za 18.849,- Kč, pozemek parc. č. st.
1179 za 14.396,- Kč, a to:
ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 462,- Kč,
ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 462,- Kč,
ideální podíl 150/2149 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 2.505,- Kč,
ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
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ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 462,- Kč,
ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 462,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 215/12894 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 598,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 462,- Kč,
ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 462,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 275/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 383,- Kč,
ideální podíl 275/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 383,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
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8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej částí pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7741164/2009, který odděluje z pozemku pod novým označením parc. č. st. 1178, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 174 m2, a parc. č. st. 1179, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 133 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem
ve výši 33.245,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 1178 za 18.849,- Kč, pozemek parc. č. st.
1179 za 14.396,- Kč, a to:
ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 664/52946 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 462,- Kč,
ideální podíl 664/52946 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 462,- Kč,
ideální podíl 1800/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 2.505,- Kč,
ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 664/52946 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 462,- Kč,
ideální podíl 664/52946 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 462,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 430/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 598,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
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ideální podíl 664/52946 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 462,- Kč,
ideální podíl 664/52946 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 462,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 550/52946 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 383,- Kč,
ideální podíl 550/52946 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 383,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč,
ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 600,- Kč,
ideální podíl 664/26473 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 924,- Kč,dle důvodové zprávy bod 1.5.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 63/4, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 741 m2, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, s:
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 653/15720 shora uvedené nemovitosti
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1201/15720 shora uvedené
nemovitosti
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 757/15720 shora uvedené
nemovitosti
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1247/15720 shora uvedené
nemovitosti
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 784/15720 shora uvedené nemovitosti
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1271/15720 shora uvedené nemovitosti
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 735/15720 shora uvedené nemovitosti
panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1198/15720 shora uvedené nemovitosti
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1231/15720 shora uvedené
nemovitosti
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manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 639/15720 shora uvedené
nemovitosti
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1238/15720 shora uvedené
nemovitosti
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1277/15720 shora uvedené nemovitosti
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 782/15720 shora uvedené nemovitosti
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1204/15720 shora uvedené
nemovitosti
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 745/15720 shora uvedené nemovitosti
panemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 713/4691 shora uvedené nemovitosti
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 734/4691 shora uvedené nemovitosti
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 837/4691 shora uvedené
nemovitosti
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 847/4691 shora uvedené
nemovitosti
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 785/4691 shora
uvedené nemovitosti,
při kupní ceně ve výši 1,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
10. nevyhovuje žádosti
České republiky, Ministerstvo obrany,VUSS Brno, o pronájem části pozemku parc. č. 93/120,
ostatní plocha, o výměře 21 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví České
republiky, statutárnímu městu Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7.
11. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průjezdu a průchodu přes část
pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č. 1057-12/2010 parc. č.
568, ostatní plocha), o výměře 44 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch
budovy č. p. 27 (Dolní náměstí 38) na pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná plocha a
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8.
12. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 22. 06. 2010, bod 5, část 14, ve věci prodeje ideálního podílu o velikosti
1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a
nádvoří, a podílu o velikosti 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, paní xxxxxxxxxxxxxxx,
za kupní cenu 140.700,- Kč, z toho podíl na budově 121.696,- Kč, podíl na pozemku 18.304,Kč a náklady 700,- Kč, za podmínky, že ostatní spoluvlastníci budovy bez čp/če (objektu
garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 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, před podpisem kupní smlouvy na výše uvedené
nemovitosti uzavřou se statutárním městem Olomouc dohodu o neuplatnění předkupního
práva, dle důvodové zprávy bod 2.1.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu o velikosti 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku
parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 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, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 140.700,- Kč, z toho podíl na
budově 121.696,- Kč, podíl na pozemku 18.304,- Kč a náklady 700,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 2.1.
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14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů ve věci prodeje ideálního podílu
o velikosti 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná
plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 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, za 1,- Kč, dle
důvodové zprávy 2.1.
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 189/9 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) na
pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 727/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 727/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 704.000,- Kč, z toho za jednotku
683.967,- Kč, za pozemek 16.033,- Kč a náklady 4.000,- Kč, za podmínky zřízení
předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města
Olomouce za kupní cenu 704.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle
důvodové zprávy bod 3.1.
16. souhlasí
se stavebními úpravami - rekonstrukcí bytové jednotky č. 632/2 v domě č. p. 632, 633
(Zikova 5, 7), na pozemku parc. č. st. 924, 928, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví paní Vladimíry Pavlů a ukládá náměstkovi
primátora JUDr. Martinu Majorovi podepsat Smlouvu o výstavbě podle § 17 a 18 zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, uzavřenou mezi spoluvlastníky jednotek
v domě Zikova 5, 7 a stavebníkem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 4.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

5

Vedení účetnictví v příspěvkových organizacích - školách

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. vydává
Rozhodnutí o vedení účetnictví v příspěvkových organizacích – školách v návaznosti na
příslušné právní předpisy ve zjednodušeném rozsahu dle důvodové zprávy
3. ukládá
Informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 8.2.2011
O: Vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Mateřská škola Sluníčko o.p.s., Blahoslavova 2, Olomouc žádost o finanční podporu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. souhlasí
s poskytnutím finanční podpory Mateřské škole Sluníčko o.p.s., Blahoslavova 2, Olomouc dle
důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh na poskytnutí podpory Zastupitelstvu města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

7

Platové zařazení statutárního zástupce Mateřské školy Barevný
svět Olomouc, Dělnická 17B

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
platové zařazení včetně příplatků paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat paní Jindřišku Řeháčkovou o přijatém usnesení
T: 8. 2. 2011
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Vyhodnocení spolupráce s exekutory

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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9

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
1.
s uzavřením nájemní smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1)
2.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
Charita Olomouc, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Žerotínovo nám. 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Opletalova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
b)
na 2 roky – DPS s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 30, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
d) na půl roku s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Švédská 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS
Peškova 1, dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68,
dle předložené důvodové zprávy
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4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle
předložené důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66,
dle předložené důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 9. 1.

11

Rozpočtové změny roku 2011

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2011 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2011 dle
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.

12

Žádost o zařazení leasingové splátky požárního vozidla do
soupisu nekrytých požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
zařazení částky 467.000,-Kč ve prospěch odboru správy do soupisu nekrytých požadavků
pro rok 2011 dle důvodové zprávy
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Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 10. 1.

13

Rozpočtové změny roku 2011
hospodaření SMOl za rok 2010

-

finanční

vypořádání

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011, vyplývajících z finančního
vypořádání hospodaření SMOl za rok 2010
2. ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2011,
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2010
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.

14

Veřejná zakázka č. 10079 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Hejčínské louky - inline stezka“ archivní číslo 10079 uchazeči dle návrhu hodnotící komise
obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

15

Nová Sladovna

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 14.
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II B etapa protipovodňové ochrany
dokumentace pro stavební povolení

-

rozpracovaná

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s řešením protipovodňového opatření při ulici Kavaleristů formou protipovodňového valu
3. schvaluje
zadání parku při ulici Kavaleristů
4. ukládá
seznámit Pöyry s výsledkem jednání RMO
T: 8. 2. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
5. ukládá
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s pracovní skupinou předložit analýzu a alternativní
řešení bermy mezi mosty ul. Komenského a ul. Masarykova
T: 22. 3. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 15.

17

BBO - žádost o zařazení fin. prostředků do soupisu nekrytých
požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
zařazení finančních prostředků ve výši 1 851, 065 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků na
rozpočet SMOl v roce 2011 ke spolufinancování akce Bezbariérové úpravy komunikací trasa N.
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 16.

18

Cyklostezky 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle předložené důvodové zprávy
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3. ukládá
seznámit členy RMO s generelem cyklistické dopravy
T: 8. 2. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Bikepark Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozpočtovou změnu dle bodu č. B "Návrhu na řešení" důvodové zprávy
3. ukládá
odboru ekonomickému zajištění rozpočtové změny dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
T: 8. 2. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

20

Plán investic MOVO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
rozpočtové změny dle důvodové zprávy
3. ukládá
ekonomickému odboru zapracovat rozpočtové změny do plánu r. 2011 dle důvodové zprávy
T: ihned
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
ekonomickému odboru předložit rozpočtové změny r. 2011 ke schválení na nejbližším
zasedání ZMO dle důvodové zprávy
T: ihned
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

22
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Kontrola hospodaření u MFO za rok 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 20.

22

Kontrola hospodaření s majetkem v r. 2009 u FZŠ Olomouc,
Tererovo náměstí 1

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 21.

23

Využití podpor poskytnutých Univerzitě Palackého v roce 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 22.

24

Kontrola využití podpor poskytnutých FNOl v roce 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 23.

25

Kontrola hospodaření za rok 2009 u MŠ Žižkovo nám. 3,
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 24.

23

26

IPRM - zařazení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
zařazení nových projektových námětů do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. souhlasí
s postupem dle bodu 1.4. důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

27

IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc - hodnocení
projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
bodové hodnocení projektu Rekonstrukce ulice U Botanické zahrady uvedené v bodu 2.2.
důvodové zprávy a příloze č. 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
bodové hodnocení projektu Rekonstrukce ulice Krakovská uvedené v bodu 2.2. důvodové
zprávy a příloze č. 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
bodové hodnocení projektu Štítného - rekonstrukce komunikace uvedené v bodu 2.2.
důvodové zprávy a příloze č. 3 důvodové zprávy
5. schvaluje
bodové hodnocení projektu Inline stezky Olomouc - Hejčínské louky uvedené v bodu 2.2.
důvodové zprávy a příloze č. 4 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

28

Vzdělávání v eGovernmentu - odmítnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
odstoupení od realizace projektu "Vzdělávání
v eGovernmentu",
CZ.1.04/4.1.00/40.00062, schváleného k realizaci poskytovatelem dotace
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

reg.
č.
v rámci

3. ukládá
odboru evropských projektů oficiálně oznámit odstoupení od projektu Ministerstvu vnitra
České republiky a podepsat oficiální oznámení o odstoupení od projektu primátorovi Martinu
Novotnému
T: 22. 3. 2011
O: vedoucí odboru evropských projektů
4. souhlasí
s postupem dle Závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

29

Dodatek č. 4 ke smlouvě s dopravcem Veolia Transport
Morava, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s
dopravcem Veolia Transport Morava, a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě s dopravcem Veolia Transport Morava, a.s.
T: 8. 2. 2011
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 28.

30

Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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31

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici 8. května dle bodu 1. důvodové zprávy
3. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Fibichova dle bodu 2. důvodové zprávy
4. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Werichova dle bodu 3. důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 30.

32

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
3. souhlasí
s vydáním karty typu „D“ pro KÚOK
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 31.

33

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: 32.
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34

Odborné komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ustavuje
odborné komise dle důvodové zprávy
2. jmenuje
předsedy, členy a tajemníky odborných komisí dle důvodové zprávy
3. schvaluje
statut odborných komisí dle důvodové zprávy
4. ukládá
předsedům odborných komisí ve spolupráci s věcně příslušnými náměstky neprodleně svolat
první jednání odborných komisí
T: 8. 2. 2011
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

35

Komise hospodářského rozvoje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
navržené nové složení Komise hospodářského rozvoje dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 33. 1.

36

Knihovna města Olomouce - stavební a investiční činnost

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně přílohy

2. souhlasí
se sanací vlhkosti zdiva a související investiční činností v souladu s důvodovou zprávou
3. ukládá
seznámit s rozhodnutím RMO příspěvkovou organizaci
T: 8. 2. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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37

Zahraniční studijní cesta SHS ČMS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s účastí na zahraniční studijní cestě dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

38

Stanovení cen služeb - středisko plavání kojenců a batolat návrh nového ceníku

Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
nový návrh ceníku: Stanovení cen služeb - středisko plavání kojenců a batolat, s platností od
1.2.2011
2. schvaluje
poskytnutí slevy na předplacené vstupné pro 10 a více vstupů dle důvodové zprávy
3. schvaluje
poskytování slev z cen vstupného na středisku Delfínek dle důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 36.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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