USNESENÍ
z 18. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 6. 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 15. 6. 2011 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené 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. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. parc. č. 134/3 ostat. pl. o
výměře 21 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 1.3.
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 830 ostat. pl. o výměře 450 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 1.5.
3. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 1089 ostat. pl. v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
4. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování sloupů
trakčního vedení na pozemku parc. č. 1089 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
prospěch Dopravního podniku města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
5. pronájem částí pozemku parc. č. st. 1487/4 zast. pl. o výměře 18 m2 a 24 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
6. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. st. 212 zast. pl. o výměře 529
m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 530 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc společnosti EOS GROUP s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.10.

7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 66 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
9. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 555/2 ostat. pl. o celkové výměře 2 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc Společenství pro dům Kmochova 1057/22, 1058/24, Olomouc Nová Ulice dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
10. záměr pronajmout pozemek parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
11. záměr pronajmout pozemky parc. č. 1105/5 ostatní plocha o výměře 4653 m2, parc. č.
1105/6 zahrada o výměře 187 m2 a parc. č. 1105/7 zahrada o výměře 92 m2, vše v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ČESKÉMU KYNOLOGICKÉMU SVAZU základní organizaci 013
Olomouc-Černovír – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1012 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 849/30 orná půda o výměře 10 m2 v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 561/3 ostat. pl. o výměře 17 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
15. záměr pronajmout pozemek parc. č. 413/3 zast. pl. o výměře 28 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
16. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 350/33 ostat. pl. o výměře 670
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č.
2.10.
17. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 152 m2 v k.
ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP
dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
18. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 93 m2 v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
19. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
20. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 23 m2 v 1.NP domu č.p. 13 na pozemku
parc. č. st. 436/3, zastavěná plocha a nádvoří, na ul. Horní náměstí č.o. 18 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
21. záměr odprodat pozemek parc. č. 429/96 ostat. pl. o výměře 95 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
22. výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 624/9 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc pronajatého panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a uzavření dodatku ke
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smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/67/2010/Plh, kterým dojde ke zúžení předmětu nájmu
o tento pozemek a úpravě nájemného, pokud pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v termínu do 31. 8.
2011 neobnoví provoz zde umístěného novinového stánku dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
23. pronájem části pozemku parc. č. 298/1 ostat. pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Nedvězí u
Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
24. pronájem části dětského dopravního hřiště o výměře 1204 m2 na pozemku parc. č.
451/27 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a nebytového prostoru o výměře 43 m2 v
budově bez čp./če. na pozemku parc. č. st. 2471 zast. pl. o 160 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
25. pronájem prodejního stánku ve vlastnictví statutárního města Olomouce umístěného na
části terasy o výměře 8 m2 na pozemku parc. č. 451/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve vlastnictví Sportovního klubu OLOMOUC SIGMA Moravské železárny panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
26. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 87/15, parc. č. 116/46, parc. č.
116/53, parc. č. 116/109, parc. č. 116/48, parc. č. 116/56, parc. č. 116/54, parc. č. 116/52,
parc. č. 116/51, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
27. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho
příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc.
č. 87/15, parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č. 116/109, parc. č. 116/48, parc. č. 116/56,
parc. č. 116/54, parc. č. 116/52, parc. č. 116/51, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město,
obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
28. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 79/7, parc. č. 116/2, parc. č. 116/31,
parc. č. 116/32, parc. č. 116/37, parc. č. 116/38, parc. č. 116/39, vše ostat. pl., vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.10.
29. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho
příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc.
č. 79/7, parc. č. 116/2, parc. č. 116/31, parc. č. 116/32, parc. č. 116/37, parc. č. 116/38,
parc. č. 116/39, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
30. uzavření smlouvy o provozu a údržbě průchodu z ulice Křížkovského do Bezručových
sadů v Olomouci s Univerzitou Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
31. pronájem budovy bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st.
1291 zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko J. E. Kosiny Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
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32. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc.
č. 779/1 ostat. pl. (dle GP díl „d“) v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch pozemku
parc. č. 566 zast. pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
33. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/278/2002/Pl uzavřené se
Zemědělským družstvem Slavonín, kterým dojde ke zúžení předmětu nájmu o část pozemku
parc. č. 1309 orná půda o výměře 469 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a úpravě
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 5.20.
2. nevyhovuje žádosti
1. společnosti EOS GROUP s.r.o. o započtení nákladů za úpravu přístupových cest,
vybudování parkoviště a osázení zelení na nájemné za pronájem části pozemku parc. č.
17/5 ostat. pl. o výměře 530 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.10.
2. společnosti MAD PAPÍR a.s. o pronájem části pozemku parc. č. 346/3 ostat. pl o výměře 2
m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení výše nájemného u pronájmu části pozemku parc.
č. 624/9 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
4. společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. o změnu smluvních podmínek u
pronájmu části pozemku parc. č. 938/37 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne
19. 4. 2011 bod programu 2, bod 3.2. ve věci nevyhovění žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx a
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o navýšení nájemného na 50,- Kč/m2/rok u pronájmu pozemku
parc. č. 596/12 ostat. pl. o výměře 519 m2 v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany dle
důvodové zprávy bod č. 3.4.
6. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 383/2 zahrada
o výměře 171 m2, parc. č. 440/3 ostat. pl. o výměře 92 m2 a parc. č. 383/1 orná půda
o výměře 1 839 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 518/1 zahrada o výměře
641 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
8. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 518/1 zahrada
o výměře 96 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, vč. studny dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
9. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 518/1 zahrada
o výměře 96 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, vč. studny dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
3. uděluje
souhlas Společenství vlastníků jednotek Olomouc, U Podjezdu 16 s vydlážděním části
pozemku parc. č. 98/17 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc za
účelem umístění kontejnerových stání dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
4. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 5. 4. 2011, bod programu 2, bod 1. 11. ve věci doporučení ZMO
schválit úplatný převod pozemku parc. č. 140/19 orná půda o výměře 388 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví
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statutárního města Olomouce a uložení odboru majetkoprávnímu jednat o podmínkách
úplatného převodu pozemku parc. č. 140/19 orná půda o výměře 388 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
2. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010, bod programu 2, bod 4. 33 ve věci schválení pronájmu
pozemku parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. darování části pozemku parc. č. 384/115 orná půda o výměře 201 m2 (dle GP parc. č.
384/115 orná půda) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. odprodej části pozemku parc. č. 116/35 ostat. pl. o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 116/136
díl „b“) a části pozemku parc. č. 116/37 ostat. pl. o výměře 6 m2 (dle GP parc. č. 116/136 díl
„a“), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti CL TRADE a.s. při kupní ceně
ve výši 384 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3. odprodej pozemku parc. č. st. 1207/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
18 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
4. směnu části pozemku parc. č. 992/1 ostat. pl. o výměře 534 m2 (dle GP parc. č. 992/6) v
k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Lesaffre Česko, a.s. za část
pozemku parc. č. 1089 ostat. pl. o výměře 304 m2, část pozemku parc. č. 1094 ostat. pl. o
výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 1094/2) a pozemek parc. č. 1096 ostat. pl. o výměře 40 m2,
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že
statutární město Olomouc uhradí společnosti Lesaffre Česko, a.s. doplatek cenového rozdílu
ve výši 144 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
5. změnu smluvních podmínek u výkupu pozemku parc. č. 380/2 ostat. pl. o výměře 2 414
m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 5.6.
6. darování částí pozemku parc. č. 1406/1 ostat. pl. o celkové výměře 10 887 m2 (dle GP
parc. č. 1406/5 ostat. pl. o výměře 4 952 m2 a parc. č. 1406/6 ostat. pl. o výměře 5 935 m2),
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a částí pozemku parc. č. 1093/1 ostat. pl. o celkové
výměře 6 858 m2 (dle GP parc. č. 1093/19 ostat. pl. o výměře 2 727 m2, parc. č. 1093/20
ostat. pl. o výměře 3 693 m2 a parc. č. 1093/21 ostat. pl. o výměře 438 m2), vše v k. ú.
Samotíšky, obec Samotišky, se všemi součástmi a příslušenstvím (vč. historické aleje) z
vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 5.8.
7. bezúplatný převod památníku popraveným účastníkům přerovského povstání vedeného v
seznamu kulturních nemovitých památek pod rejstříkovým číslem 28279/8-1711 na pozemku
parc. č. 631/3 lesní pozemek v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví statutárního města Přerova dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
8. odprodej pozemku parc. č. 434/10 zast. pl. o výměře 91 m2, části pozemku parc. č. 434/7
zahrada (dle GP „díl e“) o výměře 526 m2 a části pozemku parc. č. 654 ostat. pl. (dle GP „díl
a+b“) o celkové výměře 3 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 775 000,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 5.10.
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9. odprodej pozemků parc. č. 719/1 orná půda o výměře 393 m2, parc. č. 719/11 orná půda
o výměře 594 m2, parc. č. 719/19 orná půda o výměře 259 m2, parc. č. 719/20 zast. pl.
o výměře 106 m2, parc. č. 719/21 orná půda o výměře 50 m2, parc. č. 719/22 orná půda
o výměře 274 m2, parc. č. 719/23 zast. pl. o výměře 105 m2, parc. č. 719/24 orná půda
o výměře 50 m2, parc. č. 719/25 orná půda o výměře 284 m2, parc. č. 719/26 zast. pl.
o výměře 105 m2, parc. č. 719/27 orná půda o výměře 50 m2, parc. č. 719/38 orná půda
o výměře 30 m2, parc. č. 719/39 zast. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 719/40 orná půda
o výměře 141 m2, parc. č. 719/41 orná půda o výměře 46 m2, parc. č. 719/42 zast. pl.
o výměře 87 m2, parc. č. 719/43 orná půda o výměře 195 m2, parc. č. 719/44 orná půda
o výměře 45 m2, parc. č. 719/45 zast. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 719/46 orná půda
o výměře 194 m2, parc. č. 719/47 orná půda o výměře 45 m2, parc. č. 719/48 zast. pl.
o výměře 88 m2, parc. č. 719/49 orná půda o výměře 200 m2, parc. č. 719/52 orná půda
o výměře 717 m2, parc. č. 719/2 orná půda o výměře 76 m2, parc. č. 719/28 orná půda
o výměře 361 m2, parc. č. 719/29 zast. pl. o výměře 76 m2, parc. č. 719/50 orná půda
o výměře 298 m2 a parc. č. 719/51 zast. pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc společnosti K – stav stavební a.s. při kupní ceně ve výši 4 320 550,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 5.11.
10. odprodej pozemku parc. č. st. 104/3 zast. pl. o výměře 173 m2 a části pozemku parc. č.
1217 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1217/1 ostat. pl.) o výměře 153 m2, vše v k. ú. Černovír, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 492 260,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 5.12.
11. odprodej pozemku parc. č. st. 103/3 zast. pl. o výměře 3 m2 a části pozemku parc. č.
1217 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1217/2 ostat. pl.) o výměře 2 m2, vše v k. ú. Černovír, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 300,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 5.13.
12. odprodej pozemku parc. č. 659/19 ostat. pl. o výměře 186 m2, části pozemku parc. č.
652/1 lesní pozemek o výměře 201 m2 (dle GP díl „c“) a části pozemku parc. č. 779/1 ostat.
pl. o výměře 20 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc společnosti
Povodí Morava, s.p. za kupní cenu ve výši 206 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1721/80 zast. pl.
o výměře 1 267 m2 a parc. č. 1721/97 ostat. pl. o výměře 1 755 m2, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc se společností GRM Systems s.r.o. při kupní ceně ve výši
919.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/85 zast. pl.
o výměře 1 314 m2 a část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/84 ostat.
pl.) o výměře 1 432 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností
COMET OBALY, s. r. o. při kupní ceně ve výši 961 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
5.16.
15. odprodej budovy č. p. 107 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 109
zast. pl. o výměře 183 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 507 500,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 5.17.
16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 292 zahrada o
výměře 250 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc se společností DELTA servis, s.r.o. při kupní
ceně ve výši 552 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.18.
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17. odprodej částí pozemků parc. č. 235/23 orná půda o výměře 26 m2 (dle GP parc. č.
235/142 orná půda) a parc. č. 485/6 ostat. pl. o výměře 55 m2 (dle GP parc. č. 485/9 ostat.
pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za kupní cenu ve
výši 152 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.19.
18. odprodej ideálního podílu 1/2 části pozemku parc. č. 1309 orná půda o výměře 469 m2
(dle GP parc. č. 1309/2 orná půda) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc Českému
zahrádkářskému svazu osada Na vyhlídce za kupní cenu ve výši 14 500,- Kč a ideálního
podílu 1/2 části pozemku parc. č. 1309 orná půda o výměře 469 m2 (dle GP parc. č. 1309/2
orná půda) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc Českému zahrádkářskému svazu, základní
organizace Slavonín za kupní cenu ve výši 14 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.20.
19. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 01 – komunikace, SO 02 – STL
plynovodní řad, SO 03 – vodovodní řad, SO 04 – jednotná kanalizace, SO 06 – veřejné
osvětlení a SO 07 – rozvody NN, budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace
pro lokalitu výstavby 16 RD – Olomouc – Droždín – U rybníčku“, na pozemcích parc. č.
291/10 ostatní plocha, silnice, parc. č. 291/11 ostat. pl., parc. č. 319 orná půda, parc. č.
320/1 orná půda, parc. č. 320/2 orná půda, parc. č. 322 zahrada, parc. č. 349/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 349/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 348
orná půda, parc. č. 347 orná půda, parc. č. 346 orná půda, parc. č. 345 trvalý travní porost,
parc. č. 350/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná půda a parc. č. 354/2 orná půda, vše v k. ú.
Droždín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
20. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 01 –
komunikace, SO 03 – vodovodní řad, SO 04 – jednotná kanalizace a SO 06 – veřejné
osvětlení, budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby 16
RD – Olomouc – Droždín – U rybníčku“, na pozemcích parc. č. 291/10 ostatní plocha,
silnice, parc. č. 291/11 ostat. pl., parc. č. 319 orná půda, parc. č. 320/1 orná půda, parc. č.
320/2 orná půda, parc. č. 322 zahrada, parc. č. 349/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 349/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 348 orná půda, parc. č. 347 orná
půda, parc. č. 346 orná půda, parc. č. 345 trvalý travní porost, parc. č. 350/1 orná půda,
parc. č. 354/1 orná půda a parc. č. 354/2 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc,
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
21. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/8/2009/Hoa, mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem a statutárním městem
Olomouc jako budoucím obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
22. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Příjezdová komunikace k
novostavbě RD v Lošově na parc. č. 653“, na pozemku parc. č. 650 ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Lošov, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
23. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
„Příjezdová komunikace k novostavbě RD v Lošově na parc. č. 653“, na pozemku parc. č.
650 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lošov, obec Olomouc, mezi statutárním
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
24. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
„Oplocení pozemku parc. č. 629/27 k. ú. Chválkovice, úprava chodníku“, na pozemcích
parc. č. 629/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a 1458/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc
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jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
25. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace a veřejného osvětlení
budované v rámci stavby „Polyfunkční dům – k. ú. Olomouc - Slavonín“, na pozemku parc.
č. 1178/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi
statutárním městem Olomouc a společností AUTOKOMPLEX Matějka s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 6.7.
26. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby
komunikace a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Polyfunkční dům – k. ú.
Olomouc - Slavonín“, na pozemku parc. č. 1178/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a
společností AUTOKOMPLEX Matějka s.r.o. jako budoucím prodávajícím, za celkovou kupní
cenu 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
27. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu příjezdové komunikace budované v
rámci stavby „Účelová komunikace a příjezdová komunikace k RD - Chomoutov“, na
pozemku parc. č. 239 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc,
mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 6.9.
28. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
příjezdové komunikace budované v rámci stavby „Účelová komunikace a příjezdová
komunikace k RD - Chomoutov“, na pozemku parc. č. 239 ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako
budoucím obdarovaným a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími
dárci dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
29. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
chodníku, na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.11.
30. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby příjezdové komunikace, včetně
odvodnění, parkoviště, chodníku a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Golf
Akademie Olomouc“, na pozemcích parc. č. 111/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.
č. 21/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 23/1 trvalý travní porost, parc.
č. 21/17 trvalý travní porost, parc. č. 21/8 zahrada, parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 21/10
zahrada a parc. č. 128/5 ostatní plocha, neplodná půda, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a
na pozemku parc. č. 468 ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi
statutárním městem Olomouc a společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 6.12.
31. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby příjezdové
komunikace, včetně odvodnění, parkoviště, chodníku a veřejného osvětlení budované v
rámci stavby „Golf Akademie Olomouc“, na pozemcích parc. č. 111/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 21/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 23/1 trvalý
travní porost, parc. č. 21/17 trvalý travní porost, parc. č. 21/8 zahrada, parc. č. 21/9 zahrada,
parc. č. 21/10 zahrada a parc. č. 128/5 ostatní plocha, neplodná půda, vše v k. ú. Lazce,
obec Olomouc a na pozemku parc. č. 468 ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností
JU-TURN Golf Marketing s.r.o. jako budoucím prodávajícím, za celkovou kupní cenu 500,Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
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6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti EOS GROUP s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. st. 212 zast. pl. o
výměře 529 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
2. žádosti společnosti RWE GasNet, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 178/4 orná
půda o výměře 66 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
3. žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 1012 ostat. pl.
o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
4. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 14/17 zahrada
o výměře 373 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
5.1.
5. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č.
383/2 zahrada o výměře 171 m2, parc. č. 440/3 ostat. pl. o výměře 92 m2 a parc. č. 383/1
orná půda o výměře 1 839 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 5.2.
6. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej ideálního podílu 2/3
části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 243 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.3.
7. žádostem pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc.
č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 5.4.
8. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře
641 m2 a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.4.
9. nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod
pozemku parc. č. 79/2 ostatní plocha o výměře 1074 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 4, bod 7 ve věci schválení odprodeje
pozemku parc. č. st. 1207/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 38 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.6.
2. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 35 dodatku k důvodové zprávě
ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 180/1
orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. při kupní ceně 1 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č.
2.4.
3. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 15. ve věci schválení uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2
a část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/84 ostat. pl.) o výměře 1 432
m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET OBALY, s. r. o. při
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kupní ceně ve výši 903 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
8. svěřuje
městskou zeleň (vč. historické aleje) nacházející se na částech pozemků parc. č. 1406/1
ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a parc. č. 1093/1 ostat. pl. v k. ú. Samotíšky,
obec Samotišky, do správy odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 5.8.
9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Albeon s.r.o. o odprodej budovy č. p. 452 (objekt technického vybavení)
s pozemkem parc. č. st. 583 zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na
Letné – C1K4) dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.1.
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. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení,
provozování, oprav, údržby, změn a odstranění stavby „Jižní-Zolova (u ZŠ) – Parkoviště,
chodník, přechod“, a to na pozemku parc.č. 1232/9 ostatní plocha v k.ú. Slavonín, který je ve
vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené
důvodové zprávy.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy směnné na část pozemku parc.č. 207/15 orná půda v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc o výměře 992 m2, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce za
spoluvlastnické podíly na pozemku parc.č. 368/3 ostatní plocha o výměře 77 m2 a parc.č.
373/3 orná půda o výměře 182 m2, oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve
výši 1/32 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 1/32 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 1/16 xxxxxxxxxxxxxxx.
a
revokuje část usnesení RMO ze dne 3.5.2011 v bodě programu 2, bod 3.8., kterým byl
schválen pronájem pozemku parc.č. 207/15 orná půda o výměře 329 m2 v k.ú. Hodolany,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tak, že neschvaluje pronájem části pozemku
parc.č. 207/15 orná půda o výměře 329 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování plynárenských zařízení – STL a NTL plynovodu a v právu vstupu a
vjezdu v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích ve vlastnictví statutárního města
Olomouce parc.č. 106/3 v k.ú. Olomouc-město, parc.č. 106/3, parc.č. 125/6, parc.č. 125/20,
parc.č. 125/2, všechny v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc.č. 653/4, parc.č. 354,
parc.č. 368/1, parc.č. 373/2, parc.č. 601/21, parc.č. 601/7, všechny v k.ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za
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jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy kupní na pozemek parc.č. 87/31 ostatní plocha o výměře 211 m2 v k.ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví společnosti REZIDENCE PODKOVA,
a.s. za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 11008 - informace o subjektech centrálního
zadávání

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

Večeř Jan, Bc., tajemník
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 9087 - změna zadávacího řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
postup dle důvodové zprávy
2. ruší
bod č. 8 usnesení Rady města Olomouce ze dne 8.12.2009
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.

6

Veřejná zakázka č. 11040 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem „ZŠ
Heyrovského - sportujeme společně“ archivní číslo 11040 sdružení uchazečů dle návrhu
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.
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7

Veřejná zakázka č. 11016 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Rozšíření oddělení sběru BRKO v Olomouci - nákup auta na svoz odpadu“ archivní číslo
11016 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 4. 3.

8

Veřejná zakázka č. 11028 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání částí 1 až 5 a 7 veřejné zakázky
s názvem „Opravy komunikací 2011“ archivní číslo 11028 uchazečům dle návrhu hodnotící
komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 4.

9

Letiště a kasárna Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu B "Územní studie Olomouc - kasárna a letiště Neředín" včetně poldru jako výchozí
pro další rozvoj území včetně jejího zapracování do návrhu nového územního plánu
3. ukládá
zajistit analýzu možné etapizace řešení technické infrastruktury vycházející z varianty B
územní studie se snahou o ekonomizaci s ohledem na předpoklad postupného využívání
ploch a objektů
T: 1. 11. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. ukládá
vytvořit předpoklady pro systémové řešení pozemků v období 2012 - 2014
T: 1. 11. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
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5. ukládá
zahájit jednání s vlastníky pozemků ve věci výkupů a ve věci úpravy rozsahu pronájmů
T: 1. 11. 2011
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 5.

10

Tramvajová trať Nové Sady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s přijetím grantu z Fondu na přípravu projektu dle bodu 3 důvodové zprávy
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

11

Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
statut pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu dle přílohy č.1
3. jmenuje
členy pracovní skupiny dle upravené přílohy č.2
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 7.

12

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 02. 03. 2010, bod 9, část 16, ve věci schválení prodeje budovy č. p.
542 (Sokolská 32) na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc.
č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec
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Olomouc, Českému červenému kříži, oblastnímu spolku ČČK Olomouc, za kupní cenu ve
výši 12.530.000,- Kč, z toho za budovu 10.355.720,- Kč, pozemek 2.144.280,- Kč a náklady
30.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku
ve prospěch statutárního města Olomouce, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle
důvodové zprávy bod 1.1.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 542 (Sokolská 32) na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, Českému červenému kříži, oblastnímu spolku ČČK
Olomouc, za kupní cenu ve výši 7.700.000,- Kč, z toho za budovu 5.555.720,- Kč, pozemek
2.144.280,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského
zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 7.700.000,- Kč, a to po
dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.1.
4. schvaluje
záměr pronajmout nebytovou jednotku v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku
parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
2428/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, a
pozemek parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, pozemek parc. č. 58/1, zahrada,
o výměře 40 m2, pozemek parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, včetně opěrné zdi,
pozemek parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.2.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 303/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 303/5, ostatní plocha), o
výměře 247 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Společenství vlastníků bytového
domu Polská 287/60, 288/60A a 289/60B, Olomouc, k. ú. Olomouc-město, za kupní cenu
celkem 80.100,- Kč, z toho pozemek 67.500,- Kč a náklady 12.600,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 1.3.
6. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č.
380/2, ostatní plocha, jak je vyznačeno v GP č. 1632-2/2010 a GP č. 1748-35.2/2011, ve
prospěch části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 2523, zastavěná
plocha a nádvoří), o výměře 21 m2, a části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha (dle GP
parc. č. 380/16, ostatní plocha), o výměře 96 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 1.4.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 2523, zastavěná
plocha a nádvoří), o výměře 21 m2, a části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha (dle GP
parc. č. 380/16, ostatní plocha), o výměře 96 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
společnosti SMP Net, s.r.o., za kupní cenu celkem 191.000,- Kč, z toho pozemek parc. č. st.
2523, zastavěná plocha a nádvoří, 31.500,- Kč, pozemek parc. č. 380/16, ostatní plocha,
144.000,- Kč a náklady 15.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
8. schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 820, zahrada, o výměře 286 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna subjektu na straně nájemce, dle důvodové zprávy bod 1.5.
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9. schvaluje
záměr prodat nebytovou jednotku č. 111/3 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku
parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
173/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 173/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouce, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši
85.000,- Kč. Nebytová jednotka je obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy.
Nabídky budou doručeny do 27. 07. 2011 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města
Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v
zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ
NABÍDKA LITOVELSKÁ 1“. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za
předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Na
nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje
právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky nebytové jednotky
budou individuálně po dohodě, dle důvodové zprávy bod 1.6.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 722/2 v domě č. p. 722 (Vančurova 3) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 768/7352 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 1.028.500,- Kč, z toho za jednotku
906.176,- Kč, za pozemek 122.324,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 554/5 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č.
st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008
na společných částech budovy č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 1.254.000,- Kč, z toho
za jednotku 1.250.000,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8.
12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 727/47 v
domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy
bod 1.9.
13. ukládá
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit nájemci bytové jednotky č. 727/47 v
domě č. p. 727 (Voskovcova 2) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náhradní byt v domě, který není určen k prodeji, dle důvodové
zprávy bod 1.9.
T: 4. 10. 2011
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou
jednotku 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st. 338, 346,
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na
společných částech budovy č. p. 135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462
na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10.
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15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 338/7 v domě č. p. 338 (Ostružnická 32) na pozemku parc. č. st.
287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 na
společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 na
pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 744.444,- Kč, z toho nebytová
jednotka 316.233,- Kč, pozemek 428.211,- Kč, dle upravené důvodové zprávy bod 1.11.
16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
o prodej nebytové jednotky č. 338/7 v domě č. p. 338 (Ostružnická 32) na pozemku parc. č.
st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 na
společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/7260 na
pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, dle upravené důvodové zprávy bod 1.11.
17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95
(Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle upravené důvodové zprávy
bod 1.12.
18. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku
parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle upravené důvodové zprávy bod 1.12.
19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 475/22 v domě č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59) na
pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 431/42223 na společných částech domu č. p. 475, 476, 477 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, vše
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 905.000,- Kč, z toho za jednotku 897.276,- Kč a pozemek 7.724,- Kč, dle
upravené důvodové zprávy bod 1.13.
20. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky č. 475/22 v domě č. p. 475, 476,
477 (Na Letné 55, 57, 59) na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, vše zastavěná plocha a
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na společných částech domu č.
p. 475, 476, 477 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/42223 na pozemku parc. č.
st. 597, 598, 599, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle
upravené důvodové zprávy bod 1.13.
21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 554/19 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č.
st. 854, 855, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
434/28008 na společných částech domu č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 761.000,- Kč, dle
upravené důvodové zprávy bod 1.14.
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22. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 65/12 v domě č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku
parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
758/15720 na společných částech domu č. p. 65 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
758/15720 na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, žadatelům v tomto pořadí:
1. manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
1.450.000,- Kč, z toho za jednotku 1.420.165,- Kč a za pozemek 29.835,- Kč,
2. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.400.000,- Kč z toho za jednotku
1.370.165,- Kč a za pozemek 29.835,- Kč,
3. panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.360.000,- Kč, z toho za
jednotku 1.330.165,- Kč a za pozemek 29.835,- Kč, dle upravené důvodové zprávy bod 1.15.
23. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky č.
65/12 v domě č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 758/15720 na společných částech
domu č. p. 65 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 758/15720 na pozemku parc. č. st.
62, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle upravené
důvodové zprávy bod 1.15
24. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 79/4 v domě č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č.
st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na
společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na
pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.360.000,- Kč z toho za
jednotku 1.316.293,- Kč a pozemek 43.707,- Kč, dle upravené důvodové zprávy bod 1.16.
25. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky č. 79/4 v domě č. p. 79
(Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 775/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle upravené důvodové
zprávy bod 1.16
26. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 970/58 v domě č. p. 970 (Foerstrova 1) na pozemku parc.
č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957
na společných částech domu č. p. 970 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957
na pozemku parc. č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 552.500,- Kč (cena
obvyklá dle znaleckého posudku činí 850.000,- Kč). Bytová jednotka je obsazena nájemcem
na základě nájemní smlouvy. Nabídky budou doručeny do 31. 08. 2011 do 17:00 hod. na
adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.
Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text
„NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA FOERSTROVA 1“. Zájemci ve své nabídce uvedou
nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou
osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou
identifikaci zájemce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární
město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit.
Prohlídky bytu budou individuální po dohodě, dle důvodové zprávy bod 1.17.
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27. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 1021/8 v domě č. p. 1021 (Vojanova 16) na pozemku parc.
č. st. 1373, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na společných částech domu
č. p. 1021 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na pozemku parc. č. st.
1373, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou obálkové
metody za minimální kupní cenu ve výši 591.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku
činí 910.000,- Kč). Bytová jednotka je obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy.
Nabídky budou doručeny do 31. 08. 2011 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města
Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v
zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ
NABÍDKA VOJANOVA 16“. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za
předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Na
nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje
právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu budou individuální
po dohodě, dle důvodové zprávy bod 1.18.
28. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 719/5 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební
9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715,
716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 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, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši
812.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.250.000,- Kč). Bytová jednotka je
obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. Nabídky budou doručeny do 31. 08. 2011
do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10,
779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně
uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DRUŽEBNÍ 19“. Zájemci ve své nabídce
uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a
nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán
zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od
něj odstoupit. Prohlídky bytu budou individuální po dohodě, dle důvodové zprávy bod 1.19.
29. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, dle bodu 1.20.
30. revokuje
své usnesení ze dne 31.05.2011, bod 5, část 9, ve věci schválení záměru prodat společně
budovu č. p. 193 (Dolní náměstí 8) na pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemek parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 231 m2, a budovu č. p.
192 (Dolní náměstí 9) na pozemku parc. č. st. 613, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek
parc. č. st. 613, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 247 m2, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, a to se všemi součástmi a příslušenstvím. Minimální kupní cena za
předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 26.019.920,- Kč. Kupní cena je splatná do 20
dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní smlouvu uzavřít do
20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji budovy s pozemkem.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětné nemovitosti, budoucí
záměr využití a plánované investice. Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce
ve výši 3.903.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy
včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce. Nabídky budou doručeny do
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24. 06. 2011 do 12:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ NÁMĚSTÍ 8 – DOLNÍ
NÁMĚSTÍ 9“. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Na
nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouce si
vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti se
uskuteční ve středu dne 15. 06. 2011 ve 14,30 hod. a v pondělí dne 20. 06. 2011 ve 14,30
hod, dle důvodové zprávy bod 1.21.
31. revokuje
své usnesení ze dne 31.05.2011 bod 5, část 10, ve věci uložení odboru majetkoprávnímu
provést sloučení budov č. p. 193 (Dolní náměstí 8) na pozemku parc. č. st. 614, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 231 m2,
a č. p. 192 (Dolní náměstí 9) na pozemku parc. č. st. 613, zastavěná plocha a nádvoří, a
pozemek parc. č. st. 613, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 247 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, na příslušném katastrálním úřadě, dle důvodové zprávy bod
1.21.
32. doporučuje zastupitelstvu města
trvat na svém usnesení ze dne 27.04.2011, bod 5, část 14 ve věci schválení prodeje budovy
č. p. 616 (Hněvotínská 18), na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemku parc. č.
255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi
součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví níže uvedeným kupujícím za
kupní cenu celkem 5.000.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku 3.022.340,- Kč, za
pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc. č. 255/8 částku 1.100.840,Kč, a náklady 19.800,- Kč, a to:
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxx do jeho výlučného
vlastnictví za kupní cenu 1.000.000,- Kč,
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho
výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.000.000,- Kč,
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejího výlučného
vlastnictví za kupní cenu 1.000.000,- Kč,
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho
výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.000.000,- Kč,
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich
společného jmění manželů za kupní cenu 1.000.000,- Kč,
za podmínky zřízení věcného předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve
prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 5.000.000,- Kč, a to po dobu 4 let ode
dne uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.22.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

13

Lokalita Einsteinova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. ukládá
projednat varianty aktualizace územní studie s KMČ č. 11 Tabulový vrch za účasti vlastníků
pozemků.
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3. ukládá
předložit výsledky projednání Radě města Olomouce.
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.

14

Botanická zahrada, rozárium, Korunní pevnůstka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
doporučený postup dle důvodové zprávy
3. ukládá
OKR ve spolupráci s odborem ŽP, VFO a.s a MOP o.s. postupovat dle závěrů důvodové
zprávy
T: 29. 11. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 10.
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PZ Šlechtitelů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vstup investora do PZ Šlechtitelů dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 11.

20
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Rozpočtové změny roku 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 2011 dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12.

17

Rozpočtové změny roku 2011 - nekryté požadavky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků
2. schvaluje
zařazení žádostí a vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové
zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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Návrh aktualizovaného
školských zařízení)

znění

Zřizovacích

listin

(vyjma

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh
2. souhlasí
s navrhovaným aktualizovaným zněním Zřizovacích listin včetně variant, navržených v
důvodové zprávě:
1. Limity pro vyřazování nepotřebného majetku - dle návrhu upravené důvodové zprávy
2. Limity pro upuštění od vymáhání pohledávek - varianta a)
3. Využití příjmů z pronájmu majetku PO - varianta a)
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
aktualizované znění Zřizovacích listin dle upravené důvodové zprávy
Předložil:

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Projekt Centrální informační systém - informace z projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
prodloužení termínu implementace projektu CIS
3. ukládá
na úrovni ŘV připravit dodatek smlouvy v intencích důvodové zprávy
T: 19. 7. 2011
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Aquapark - informace o výsledcích hospodaření

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit informaci o výsledcích hospodaření Zastupitelstvu města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod 1
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b) Jiráskova 10, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2
c) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 0+2 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 3a)
d) Černá cesta 23, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 3b)
e) Černá cesta 33, Olomouc , č.b. 28, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 3c)
f) Synkova 15, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 3d)
g) Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 51, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 3e)
3. souhlasí
1.s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
Vrchní státní zastupitelství, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lomená 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
b) na 2 roky – DPS s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
d) na půl roku s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova č.o. 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Hnízdová Markéta, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)
2. se změnou nájemní smlouvy na smlouvu o poskytnutí přístřeší
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5
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3. s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a, b, c, d, e)
4. s přechodem nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxxx tř. Kosmonautů 20, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

22

Integrovaný systém nakládání s odpady - podzemní kontejnery
v MPR, kontejnery na mobilní sběr BRKO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "Integrovaný systém nakládání s odpady - podzemní
kontejnery v MPR, kontejnery na mobilní sběr BRKO" do vyhlášené 27. výzvy v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 19.

23

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Lipenská dle bodu 2. důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20.

25
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Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. neschvaluje
povolení výjimky dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.

25

Sleva jízdného

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí slevy dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat dopravce DPMO,a.s.
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22.

26

Dodatek č. 8 ke smlouvě s DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu
městské hromadné dopravy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat Dodatek č. 8 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
T: 28. 6. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh nařízení statutárního města Olomouce č. 5/2011 o stanovení maximálních cen
jízdného v městské hromadné dopravě na území města Olomouce dle přílohy č. 1 této
důvodové zprávy
3. ukládá
informovat dopravce a oddělení IDS odboru dopravy a silničního hospodářství KÚOK
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24.

28

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložené dohody dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIZZERIE v ulici
Ostružnická 24, Olomouc, v rozsahu 2 m2 pro žadatelku pí.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Hanušova 20, 772 00 Olomouc, na dobu od 17.6. do 30.9. 2011.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOS BASTARDOS v
ulici Komenského 12, Olomouc, v rozsahu 5,1 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
U Kapličky 14, 783 49 Lutín, na dobu od 17.6. do 30.10. 2011.
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ TALEROSS v
ulici
Žerotínovo náměstí 7, Olomouc, v rozsahu 10,35 m2 pro žadatelku pí.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Werichova 25, 779 00 Olomouc, na dobu od 22.6. do 30.10. 2011.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 25.

29

Zásady řízení příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
znění "Zásad řízení příspěvkových organizací - škol" dle přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

30

Aktualizace odpisů příspěvkových organizací - škol v roce
2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
aktualizaci odpisů příspěvkových organizací škol roku 2011 dle důvodové zprávy a dle
přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

31

Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s
výší příspěvku do 5 000,--Kč

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5000,--Kč
včetně rozpočtových změn dle upravené důvodové zprávy a dle upravené přílohy důvodové
zprávy
3. schvaluje
změnu účelu využití příspěvku dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí odboru školství
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5. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování podpor
statutárním městem Olomouc
T: 19. 7. 2011
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

32

Mateřská škola Olomouc, Helsinská
bezúplatném převodu majetku

11

-

Smlouva

o

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská
škola Olomouc, Helsinská 11 dle přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

33

Audit výběru správních poplatků za veterány a sportovní
vozidla

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 32.

34

Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 33.
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Audit majetku SMOl v užívání 1. leteckého školního pluku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 34.

36

Městský program prevence kriminality na rok 2011 - výsledky
dotačního řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
výsledky řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Městského programu prevence
kriminality na rok 2011 dle bodu 2 důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle bodu 3 důvodové zprávy
4. ukládá
informovat realizátory projektů o výsledku dotačního řízení a způsobu poskytnutí finančních
prostředků
T: 19. 7. 2011
O: vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 35.

37

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64,
dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle
předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle
předložené důvodové zprávy
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5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66,
dle předložené důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle
předložené důvodové zprávy
7. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt ul.
Handkeho 1, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 36.

38

Úprava využití finanční podpory v oblasti sociálních služeb

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
úpravu využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „Tísňová péče Dorkas“,
dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
úpravu využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „Bílý kruh bezpečí“, dle
předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
úpravu využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „Oblastní unie
neslyšících“, dle předložené důvodové zprávy
5. schvaluje
úpravu využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „Charita Olomouc“ –
Noclehárna pro ženy, dle předložené důvodové zprávy
6. schvaluje
úpravu využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „Charita olomouc“ –
Krizové centrum, dle předložené důvodové zprávy
7. schvaluje
úpravu využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „Tyfloservis“, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 37.
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Asekol s.r.o. - darovací smlouva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
smlouvu dle důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 39.

40

Předzahrádky ( zeleň )

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním předzahrádek dle důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít dohody o záboru veřejného prostranství s provozovateli
T: 28. 6. 2011
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 40.

41

Zahraniční kontakty ve 2. polovině roku 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
plán zahraničních aktivit na 2. polovinu roku 2011 dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 41.
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42

Zahraniční služební cesty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě do Pécse (Maďarsko) dle důvodové zprávy
Předložil:

Novotný Martin, primátor města
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., člen rady města
Bod programu: 42.

43

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
zařazení částky 700.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 43.

44

Petice za zachování Jazz Tibet Clubu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zněním odpovědi petentům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3. ukládá
ihned odpovědět petentům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
T: 28. 6. 2011
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 44.

45

Změna ve složení ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. bere na vědomí
vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana RSDr. Alexandera Černého
ve volebním obvodu č. 2 za KSČM dnem 8. 6. 2011
3. bere na vědomí
nastoupení členky zastupitelstva města - první náhradnice ve volebním obvodu č. 2 za
KSČM paní Ing. Kateřiny Markové dnem 9. 6. 2011
4. doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana RSDr.
Alexandera Černého ve volebním obvodu č. 2 za KSČM dnem 8. 6. 2011
- vzít na vědomí nastoupení členky zastupitelstva města - první náhradnice ve volebním
obvodu č. 2 za KSČM paní Ing. Kateřiny Markové dnem 9. 6. 2011
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 45.

46

Organizační záležitosti - CENTRUM SEMAFOR

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření Darovací smlouvy s SK Olomouc Sigma MŽ dle důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat darovací smlouvu
T: 28. 6. 2011
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
4. svěřuje
dle § 102 odst.. 2 písm. m) zákona o obcích pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních
smluv a smluv o výpůjčce týkajících se movitých věcí a majících souvislost s provozováním
CENTRA SEMAFOR odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města
Olomouce.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 46.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora
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