USNESENÍ
z 23. schůze Rady města Olomouce, konané dne 16. 8. 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 RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 16.8.2011 dle části A) důvodové zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc.
č. 249/3 trvalý travní porost v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
pozemku parc. č. 265/5 orná půda v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
vodohospodářských zařízení, tj. odlehčovací komory OK1AII na sběrači All s odlehčovací
stokou do řeky Moravy, kanalizačního sběrače All jednotné kanalizace DN 2200 mm a
kanalizačního sběrače A DN 1500 mm, ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
3. pronájem části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 4 597 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc společnosti K – stav stavební a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
4. záměr pronajmout a následně prodat části pozemků parc. č. 721/1 orná půda o výměře
1 056 m2 a parc. č. 721/2 orná půda o výměře 1 942 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec

Olomouc společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 5 700 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
1.5.
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 2 676 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
1.5.
7. záměr pronajmout pozemky parc. č. 1723/1 orná půda o výměře 34 913 m2, parc. č.
1721/11 orná půda o výměře 14 440 m2, parc. č. 1722/1 orná půda o výměře 14 150 m2 a
parc. č. 1724/1 ostat. pl. o výměře 748 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i. – změna smluvních podmínek dle důvodové
zprávy bod č. 1.7.
8. pronájem částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „a“) o
výměře 4 165 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „b“) o výměře 987
m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „c“) o výměře 643 m2, parc. č.
1721/29 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „d“) o výměře 1 957 m2 a parc. č. 1721/28
ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „e“) o výměře 248 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc společnosti Htech cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
9. pronájem částí pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře 128 m2, parc. č. 1647/3 ostat.
pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat.
pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 449 m2, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc společnosti SCHIEBEL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
10. uzavření smlouvy o právu provést stavbu, a to haly s administrativní budovou včetně
zasaku a sedimentační jímky, vše na pozemcích parc. č. 1721/97 ostat. pl. a parc. č.
1721/80 zast. pl. o výměře 1 267 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se
společností GRM Systems s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
11. záměr prodat 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
12. záměr prodat pozemek parc. č. 51/1 ostat. pl. o výměře 3 810 m2, včetně zpevněné
plochy hřiště, oplocení a 6 ks sloupů osvětlení, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
13. záměr pronajmout pozemky parc. č. 94/53 orná půda o výměře 319 m2 v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc a parc. č. 111/30 ostat. pl. o výměře 507 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.3.
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 123,5 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
15. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1020/2 zahrada o výměře 7 m2 a část pozemku
parc. č. 1020/3 zahrada o výměře 8 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.7.
16. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 121/3 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
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17. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 121/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
18. záměr prodat pozemky parc. č. 703/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. 703/2 ostat. pl.
o výměře 268 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
19. záměr prodat pozemek parc. č. 659/19 ostat. pl. o výměře 186 m2, část pozemku parc. č.
652/1 lesní pozemek o výměře 201 m2 (dle GP díl „c“) a část pozemku parc. č. 779/1 ostat.
pl. o výměře 20 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc společnosti
Povodí Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
20. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené se
společností Lesy města Olomouce, a.s., ve které dojde ke zúžení předmětu nájmu o část
pozemku parc. č. 949/1 lesní pozemek 316 m2 v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov
nad Bystřicí dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
21. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 949/1 lesní pozemek o výměře 316 m2 (dle GP
parc. č. st. 352 zast. pl.) v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí dle
důvodové zprávy bod č. 2.13.
22. záměr prodat pozemek parc. č. 1253/9 trvalý travní porost o výměře 2 234 m2 v k. ú.
Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
23. záměr bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1922/4 ostat. pl. o výměře 109 m2 (dle
GP parc. č. 1922/13 ostat. pl.) a části pozemku parc. č. 1918/5 ostat. pl. o celkové výměře
848 m2 (dle GP parc. č. 1918/24 ostat. pl. o výměře 810 m2 a parc. č. 1918/25 ostat. pl. o
výměře 38 m2), vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
24. záměr směnit část pozemku parc. č. 1721/10 o výměře 23 572 m2 orná půda v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za budovu č.
p. 76 (stavba technického vybavení), včetně přístavby na pozemku parc. č. st. 97 zast. pl. a
částech pozemků parc. č. 31/8 orná půda, parc. č. 31/55 orná půda a parc. č. 31/59 orná
půda, budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 126 zast. pl., budovu bez
č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 127 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (jiná
stavba) na pozemku parc. č. st. 128 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (stavba technického
vybavení) na pozemku parc. č. st. 191 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (stavba technického
vybavení) na pozemku parc. č. st. 192 zast. pl., včetně venkovních úprav, tj. vodovodní a
kanalizační přípojky a dvou skleníků umístěných na pozemku parc. č. st. 97 zast. pl., vše v
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Ústavu experimentální botaniky AV ČR,
v. v. i. – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
25. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. st. 97 zast. pl. o výměře 904 m2, parc.
č. st. 126 zast. pl. o výměře 401 m2, parc. č. st. 127 zast. pl. o výměře 114 m2, parc. č. st.
128 zast. pl. o výměře 74 m2, parc. č. st. 191 zast. pl. o výměře 188 m2, parc. č. st. 192 zast.
pl. o výměře 206 m2, parc. č. 31/8 orná půda o výměře 21 231 m2, část pozemku parc. č.
31/55 orná půda o výměře 28 m2 a část pozemku parc. č. 31/59 orná půda o výměře 5 m2,
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. –
změna smluvních podmínek a rozšíření předmětu výpůjčky dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
26. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 186 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
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27. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 146 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
28. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 132 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
29. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 153 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
30. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 111 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
31. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 273 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
32. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 87 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
33. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 117 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
34. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 413/2 ostat. pl. o celkové výměře 1 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25.
35. záměr pronajmout pozemky parc. č. 88 zahrada o výměře 137 m2 a parc. č. 89 ostat. pl.
o výměře 99 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 2.26.
36. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 704/12 orná půda o výměře 20
m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27.
37. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 821/3 zahrada o výměře 64 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
38. záměr pronajmout pozemek parc. č. 29/2 zahrada o výměře 85 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.29.
39. záměr pronajmout pozemek parc. č. 164/4 ostat. pl. o výměře 2 425 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc společnosti ZAPA beton, a.s. – změna smluvních podmínek dle důvodové
zprávy bod č. 2.30.
40. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 636 ostat. pl. o výměře 90 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
41. záměr pronajmout část střechy budovy č.p. 25 (objekt občanské vybavenosti),
Řezníčkova č.o. 1, na pozemku parc. č. st. 64 zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.32.
42. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 43,30 m2 v 1.NP budovy č.p. 67 (objekt k
bydlení), Jilemnického 29, na pozemku parc. č. st. 80, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.33.
43. záměr pronajmout nebytový prostor – garážové stání č. 4 o výměře 21,50 m2 v 1.PP
budovy č.p. 371 (bytový dům), Balbínova č.o. 7, 9, na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.34.
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44. záměr prodat části pozemků parc. č. 1420/10 zahrada o výměře 28 m2 (dle GP díl „b“) a
parc. č. 1420/12 ostat. pl. o výměře 3 m2 (dle GP díl „c“), vše v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.35.
45. záměr prodat část pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 89 m2 (dle GP parc. č.
247/42) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.36.
46. záměr prodat část pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 52 m2 (dle GP parc. č.
247/53) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.36.
47. záměr prodat část pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 7 m2 (dle GP parc. č.
247/54) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.36.
48. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1347/6 ostat. pl. o výměře 11 m2 (dle GP parc. č.
1347/14 ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.37.
49. uzavření smlouvy o právu provést stavbu, a to přípojky vody, přípojky kanalizace,
přípojky NN a zřízení sjezdu k novostavbě rodinného domu na částech pozemků parc. č. 240
trvalý travní porost, parc. č. 239 ost. plocha, parc. č. 200 ost. plocha a parc. č. 786/1 ost.
plocha vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.4.
50. pronájem části pozemku parc. č. st. 42 zast. pl. o výměře 88 m2 v k. ú. Nový Svět u
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
51. výpověď smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 1.500 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc pronajatého xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
52. odstoupení od smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 470/6 ost. pl o výměře 7 m2 v
k. ú. Neředín, obec Olomouc s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
53. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v
rámci které bude zavázána zaplatit dlužné nájemné dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PRNS/45/2008/S ze dne 28. 11. 2008 ve výši 4.303,- Kč v sedmnácti rovnoměrných měsíčních
splátkách, vždy do 25. dne příslušného kalendářního měsíce dle důvodové zprávy bod č.
3.9.
54. prominutí nájemného u pronájmu části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 130 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za období od 1. 7. 2011 do
31. 12. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
55. vrácení nájemného u pronájmu části pozemku parc. č. 257 ostat. pl. o výměře 430 m2 v
k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx za období od 4. 4. 2011 - 27. 5.
2011 ve výši 2.983,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
56. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře
200 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.12.
57. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře
340 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.13.
58. pronájem části pozemku parc. č. 21/14 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, obec
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Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
59. pronájem části pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 3.16.
60. pronájem části pozemku parc. č. 5 ostat. pl. o výměře 64 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
61. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 5 ostat. pl. o výměře 64 m2 v
k. ú. Droždín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni vzniku účinnosti nové
smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
62. pronájem pozemku parc. č. 776/36 orná půda o výměře 6 900 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
63. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 124 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 3.19.
64. pronájem části pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 16 m2 a část pozemku parc.
č. 277 ostat. pl. o výměře 2 m2 vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
65. pronájem nemovitostí (objekt č. 1 – zahradní restaurace, objekt č. 3 – promítací kabina,
objekt č. 4 – bývalé WC) s pozemkem parc. č. 87/26 ostat. pl. o výměře 9461 m2, budovu
bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1380 zast. pl. o výměře
102 m2 a pozemku parc. č. 87/24 ostat. pl. o výměře 117 m2, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc společnosti KINEZ, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
66. úplatné 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 plynovodní přípojky
na pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
67. 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 plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
68. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
69. úplatné 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. 680 orná půda, parc. č. 678/3 orná půda, parc. č. 1939/1 ostat. pl.,
parc. č. 1937 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.23.
70. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a
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vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 680 orná půda, parc. č. 678/3 orná
půda, parc. č. 1939/1 ostat. pl., parc. č. 1937 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.23.
71. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 680 orná půda, parc. č. 678/3 orná
půda, parc. č. 1939/1 ostat. pl., parc. č. 1937 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.23.
72. pronájem nebytového prostoru o výměře 80,81 m2 ve 2.NP budovy č.p. 27 (objekt
občanské vybavenosti), Dolní náměstí č.o. 38, na pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná
plocha a nádvoří, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc občanskému sdružení SPOLU
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
73. odstoupení od smlouvy o nájmu č. maj.práv./7/A/93/PL ze dne 11. 1. 1993 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 1997 na pronájem části pozemku parc. č. 310/5 orná půda o
výměře 7 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 5.10.
74. odstoupení od smlouvy o nájmu č. majpráv. 5866/R/99/Pl. ze dne 25. 11. 1999 na
pronájem části pozemku parc. č. 310/5 orná půda o výměře 7 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.10.

2. souhlasí
1. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 8.
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 8.
při pronájmu s následným prodejem částí pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 670
parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

2012
2013
m2 a
panu

2. s provedením bouracích prací – odstraněním zdi, na pozemku parc. č. 9, zahrada, v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc, vlastním nákladem společnosti Olomoucká kina, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
3. s kompenzací nákladů na přesun antén ve výši 50 000,- Kč z důvodu provádění
stavebních úprav na domě I.P.Pavlova č.o. 62, Olomouc, nájemci Telefónica Czech
Republic, a.s., a to formou snížení nájemného ve výši 10.000,- Kč ročně po dobu 5 let dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
4. s prodloužením termínu pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 11.
2011 u smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu na části pozemků parc. č. 97/2 trvalý travní
porost o výměře 6 135 m2, parc. č. 111/23 ostatní plocha o výměře 11 816 m2, parc. č.
111/26 ostatní plocha o výměře 16 294 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc uzavřené se
společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
3. nevyhovuje žádosti
1. společnosti CZ NOVOSTAVBY OLOMOUC s.r.o. o pronájem částí pozemku parc. č. 124/4
ostat. pl. o celkové výměře 40 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.2.
2. sdružení Krásná Morava o.s. o pronájem části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře
2 244 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
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3. společnosti CASINO PALÁC a.s. o pronájem části pozemku parc. č. 121/3 ostat. pl. o
výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
4. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 453/5 ostatní
plocha o výměře 11 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 3/6 ostat. pl. o výměře 33 m2
v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
6. společnosti MAD PAPÍR a.s. o revokaci usnesení RMO ze dne 15. 6. 2011, bod programu
3, bod 3.1 ve věci nevyhovění žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 346/3 ostat. pl. o
výměře 2 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti MAD PAPÍR a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 3.3.
7. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 21/14 zahrada o
výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
8. společnosti SPZ reality, s.r.o. o snížení úhrady za zřízení věcného břemene obsahující
právo uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č.
250/2 ostat. pl., parc. č. 251/7 orná půda, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc a parc. č.
163/20 orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování venkovního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 163/18 orná půda, parc. č. 1616 orná půda,
parc. č. 1428/1 ostat. pl. a parc. č. 1591/46 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc, umístění a provozování příhradového stožáru na pozemku parc. č. 163/18 orná
půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a umístění a provozování dvou jednoduchých
betonových sloupů na pozemcích parc. č. 163/20 orná půda a parc. č. 1591/46 orná půda,
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle
důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.24.
9. společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. o kompenzaci nákladů ve výši 50 000,- Kč na
přesun antén z důvodu provádění stavebních úprav v domě I.P.Pavlova č.o. 62, Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
10. společnosti JU-TURN Golf Marketing s.r.o. o úplatné zřízení věcného břemene
obsahující právo umístění a provozování neveřejného (vnitroareálového) osvětlení na
pozemku parc. č. 469 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 128/5 ostat. pl., parc. č. 21/1 ostat. pl., parc. č.
21/8 zahrada, parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada, parc. č. 21/17 trvalý travní
porost, parc. č. 23/1 trvalý travní porost, parc. č. 111/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce a parc. č. 468
ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, uložení a provozování vodovodní a splaškové kanalizační
přípojky na pozemcích parc. č. 128/5 ostat. pl., parc. č. 21/1 ostat. pl., parc. č. 21/8 zahrada,
parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada, parc. č. 21/17 trvalý travní porost, parc. č. 23/1
trvalý travní porost, parc. č. 111/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce a parc. č. č. 468 ostat. pl., v k. ú.
Hejčín, uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 128/5 ostat. pl.,
parc. č. 21/1 ostat. pl., parc. č. 125/1 ostat. pl., parc. č. 24/9 ostat. pl., parc. č. 24/24 ostat. pl.
v k. ú. Lazce a parc. č. 111/23 ostat. pl., parc. č. 111/22 ostat. pl., parc. č. 468 ostat. pl.,
parc. č. 469 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, uložení a provozování plynovodní přípojky na
pozemcích parc. č. 128/5 ostat. pl. v k. ú. Lazce a parc. č. 111/22 ostat. pl., parc. č. 111/23
ostat. pl., parc. č. 468 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti
JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.15.
4. ukládá
odboru majetkoprávnímu jednat s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových o odstranění budovy bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o
výměře 401 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc na vlastní náklady. V případě, že ČR – Úřad
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pro zastupování státu ve věcech majetkových budovu odstraní, nebude statutární město
Olomouc vymáhat náhradu za užívání pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 401 m2 v
k. ú. Neředín, obec Olomouc ve výši nájemného, tj. 35,- Kč/m2/rok za období od 10. 3. 2010
po dobu bezesmluvního užívání dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
T: prosinec 2011
O: vedoucí majetkoprávního odboru
5. ukládá
odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže předložit Evropské komisi k pre-notifikaci prodej
pozemků parc. č. 1723/1 orná půda o výměře 34 913 m2, parc. č. 1721/11 orná půda o
výměře 14 440 m2, parc. č. 1722/1 orná půda o výměře 14 150 m2 a parc. č. 1724/1 ostat.
pl. o výměře 748 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Výzkumnému ústavu
rostlinné výroby, v.v.i. za kupní cenu ve výši 6 425 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
T: březen 2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru
6. bere na vědomí
důvodovou zprávu bod č. 1.1.
7. uděluje
souhlas společnosti FOFRNET spol. s r.o. s využitím části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o
výměře 300 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc pro pořádání promo akce dle
důvodové zprávy bod č. 3.5.
8. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 31. 5. 2011, bod programu 2, bod 5.17. ve věci doporučení ZMO
schválit uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, ve kterém
oba zúčastnění prohlašují, že části pozemků parc. č. 718/7 o výměře 45 m2 (dle GP parc. č.
718/40), parc. č. 718/8 o výměře 2 931 m2 (dle GP parc. č. 718/36), parc. č. 718/10 o
výměře 134 m2 (dle GP parc. č. 718/35), parc. č. 718/11 o výměře 1073 m2 (dle GP parc. č.
718/29, parc. č. 718/30), vše ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
nepřešly dle zákona č. 172/1991 Sb., z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města
Olomouce, ale zůstaly ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
2. usnesení RMO ze dne 19. 7. 2011, bod programu 2, bod 3.1. důvodové zprávy ve věci
schválení odstoupení od smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 470/6 ost. pl o výměře 7
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ke dni 30. 6. 2011 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 3.8.
3. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu 2, bod 3.3.
ve věci schválení
uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v rámci
které bude zavázána zaplatit statutárnímu městu Olomouc částku 6.819,70 Kč dle rozsudku
Krajského soud v Ostravě - pobočka v Olomouci č. j. 12 Co 592/2008-135 ze dne 9. 4. 2009
a částku 73.842,70 Kč dle rozsudku Krajského soud v Ostravě - pobočka v Olomouci č.j.
12Co 592/2008-186 ze dne 5. 10. 2010, celkem částku 80.662,- Kč v sedmnácti měsíčních
splátkách, první až pátou měsíční splátka ve výši 1.000,- Kč, šestou až jedenáctou splátku
ve výši ve výši 10.808,- Kč, dvanáctou splátka ve výši 10.814,- Kč, se splatností vždy do 25.
dne příslušného kalendářního měsíce, počínaje měsícem srpnem 2011 dle důvodové zprávy
bod č. 5.11.
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4. usnesení RMO ze dne 15. 6. 2011, bod programu 2, bod 1.2. ve věci doporučení ZMO
schválit 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. 5.20.
9. trvá
1. na svém usnesení ze dne 5. 4. 2011 ve věci nevyhovění žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o
pronájem nebytových prostor o výměře 287 m2 v 1. NP v budově č. p. 551, na ul. Sokolská
č.o. 48 na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
2. na usnesení RMO ze dne 31. 5. 2011 ve věci doporučení ZMO revokovat usnesení ZMO
ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 33 důvodové zprávy ve věci schválení darování
částí pozemků parc. č. 718/7 o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 718/40), parc. č. 718/8 o
výměře 2 931 m2 (dle GP parc. č. 718/36), parc. č. 718/10 o výměře 134 m2 (dle GP parc. č.
718/35), parc. č. 718/11 o výměře 1073 m2 (dle GP parc. č. 718/29, parc. č. 718/30), vše
ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č. 460/7 o
výměře 8 253 m2 (dle GP parc. č. 460/85) a parc. č. 460/19 o výměře 3 008 m2 (dle GP
parc. č. 460/86), vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č.
1.13.
10. nesouhlasí
s prodloužením termínu pro předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 8. 2012 u
smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu na části pozemků parc. č. 97/2 trvalý travní porost o
výměře 6 135 m2, parc. č. 111/23 ostatní plocha o výměře 11 816 m2, parc. č. 111/26
ostatní plocha o výměře 16 294 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc uzavřené se
společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. směnu pozemku parc. č. 992/2 ostat. pl. o výměře 760 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve vlastnictví společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o. za pozemek parc. č. 249/3 trvalý
travní porost o výměře 6 151 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce s tím, že společnost AUTO ČECHÁK s.r.o. uhradí statutárnímu
městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 1 390 000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 1.2.
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 700/7 orná půda o
výměře 4 597 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností K – stav stavební a.s. při
kupní ceně ve výši 3 967 123,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl.
(dle GP parc. č. 1721/100 díl „a“) o výměře 4 165 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP parc.
č. 1721/100 díl „b“) o výměře 987 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl
„c“) o výměře 643 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „d“) o výměře
1 957 m2 a parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „e“) o výměře 248 m2,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností Htech cz s.r.o. při kupní ceně
ve výši 3 080 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o
výměře 128 m2, parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o
výměře 1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o
výměře 449 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností SCHIEBEL
s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 596 595,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
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5. prodej pozemků 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 společnosti GRM
Systems s.r.o. při kupní ceně ve výši 906 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
6. uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, ve kterém oba
zúčastnění prohlašují, že pozemky parc. č. 460/7 ost. plocha o výměře 12140 m2 a parc. č.
460/19 ost. plocha o výměře 4237 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, nepřešly dle zákona
č. 172/1991 Sb., z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Olomouce, ale zůstaly
ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
7. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků nezastavěných
komunikací č. I/35, dle GP č. 426-101/2006 ze dne 24. 11. 2006 označených jako pozemky
parc. č. 460/7 o výměře 1808 m2, parc. č. 460/79 o výměře 304 m2, parc. č. 460/81 o
výměře 37 m2, parc. č. 460/87 o výměře 1738 m2, parc. č. 460/19 o výměře 561 m2, parc. č.
460/74 o výměře 459 m2, parc. č. 460/75 o výměře 179 m2 a parc. č. 460/89 o výměře 28
m2, vše ost. plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a
dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
8. uzavření dohody o zrušení předkupního práva k části pozemku parc. č. 290/10 ostat. pl. o
výměře 78 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
5.9.
9. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxx o přistoupení k
závazku xxxxxxxxxxxxx vůči statutárnímu městu Olomouc z důvodu dlužného nájemného dle
smluv o nájmu č. maj.práv./7/A/93/PL ze dne 11. 1. 1993 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 5.
1997 a č. majpráv. 5866/R/99/Pl. ze dne 25. 11. 1999 v celkové výši 14.000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 5.10.
10. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v
rámci které bude zavázána zaplatit statutárnímu městu Olomouc částku 6.819,70 Kč dle
rozsudku Krajského soud v Ostravě - pobočka v Olomouci č. j. 12 Co 592/2008-135 ze dne
9. 4. 2009 a částku 73.842,70 Kč dle rozsudku Krajského soud v Ostravě - pobočka v
Olomouci č.j. 12Co 592/2008-186 ze dne 5. 10. 2010, celkem částku 80.662,- Kč v
měsíčních splátkách, každá ve výši 3.000,- Kč, vždy do 25. dne příslušného kalendářního
měsíce dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
11. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1951/1 vodní plocha o výměře 1 284 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
12. bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824
zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m2, parc. č. st. 826/2
zast. pl. o výměře 24 m2, parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. st. 862 zast. pl.
o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2, parc. č. st. 898 zast. pl. o
výměře 230 m2 a parc. č. st. 576/1 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
13. darování částí pozemku parc. č. 1115 ostat. pl. o celkové výměře 968 m2 (dle GP parc.
č. 1115/11 ostat. pl. o výměře 574 m2 a parc. č. 1115/12 ostat. pl. o výměře 394 m2), vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR
- Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
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14. prodej části pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 25 m2 (dle GP parc. č. 1929/16
zast. pl.) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti MORAGRO, a.s. v
Prostějově za kupní cenu ve výši 50 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
15. prodej pozemku parc. č. 429/96 ostat. pl. o výměře 95 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 126 000,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 5.17.
16. prodej pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 850 091,- Kč a ideální podíl 1/2 shora
uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 850 091,Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.18.
17. prodej části pozemku parc. č. 323/1 ostat. pl. o výměře 18 m2 (dle GP parc. č. 323/17) v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 30 900,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 5.19.
18. prodej části pozemku parc. č. 116/35 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 116/137
díl „b“) a části pozemku parc. č. 116/37 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č. 116/137 díl
„a“), vše včetně komunikace (chodníku) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti
CL TRADE a.s. za kupní cenu ve výši 294 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.20.
12. doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy uzavřené se společností Stavitelství
Pospíšil s.r.o. dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy se
společností K – stav stavební a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
13. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO dne 22. 6. 2011, bod programu 3, bod 19 dodatku důvodové zprávy ve věci
schválení 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. 1.11.
14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti Občanského sdružení pro rozvoj a naplnění potřeb obyvatelstva Olomouckého
kraje o prodej pozemků parc. č. 249/10 ostat. pl. o výměře 857 m2, parc. č. 249/2 ostat. pl. o
výměře 759 m2 a parc. č. 249/3 trvalý travní porost o výměře 6 151 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 249/10 ostat. pl. o výměře
857 m2, parc. č. 249/2 ostat. pl. o výměře 759 m2 a parc. č. 249/3 trvalý travní porost o
výměře 6 151 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.3.
3. žádosti společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. o odpuštění nájemného za období od 1. 5.
2010 do 31. 12. 2010 ve výši 107 686,- Kč a odpuštění náhrady za bezesmluvní užívání
pozemků za období od 1. 8. 2009 do 30. 4. 2010 ve výši 121 147,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 1.5.
4. žádosti společnosti JU-TURN Golf Marketing s.r.o. o navýšení ceny za odkoupení
infrastrukturních staveb příjezdové komunikace, včetně odvodnění, parkoviště, chodníku a
veřejného osvětlení budovaných v rámci stavby „Golf Akademie Olomouc“ od společnosti
JU-TURN Golf Marketing s.r.o., o cenu, která by se rovnala ceně za zřízení věcných břemen,
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a o započtení této navýšené kupní ceny na úhradu za zřízení věcných břemen dle důvodové
zprávy bod č. 1.16.
5. žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 20. 4.
2009, bod programu 5, bod 17 ve věci nevyhovění žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL
Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 4 292 m2 v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
6. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 1020/3
zahrada o výměře 34 m2 a parc. č. 1020/2 zahrada o výměře 7 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
7. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 380/130
orná půda o výměře 850 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
8. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 913/42 orná půda o výměře
412 m2 a parc. č. 2118 ostat. pl. o výměře 87 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.2.
9. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1940 ostat.
pl. o výměře 107 m2 a části pozemku parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 45 m2, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
10. žádosti společnosti EOS GROUP s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 613 ostat. pl. o
výměře 40 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
11. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.
451/30 ostat. pl. o výměře 52 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
5.5.
12. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 831/5 zahrada o
výměře 400 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
13. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod
programu 3, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1856/3 o výměře 365 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
14. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 98 ostat. pl. o výměře
58 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
15. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody
splátek s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v rámci které bude zavázána zaplatit statutárnímu městu
Olomouc částku 6.819,70 Kč dle rozsudku Krajského soud v Ostravě - pobočka v Olomouci
č. j. 12 Co 592/2008-135 ze dne 9. 4. 2009 a částku 73.842,70 Kč dle rozsudku Krajského
soud v Ostravě - pobočka v Olomouci č.j. 12Co 592/2008-186 ze dne 5. 10. 2010, celkem
částku 80.662,- Kč v měsíčních splátkách, každá ve výši 1.000,- Kč, vždy do 25. dne
příslušného kalendářního měsíce dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
16. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod budovy bez
č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 401 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. 5.12.
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17. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod
pozemku parc. č. 1951/1 vodní plocha o výměře 1 284 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
18. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod
pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 zast. pl. o výměře 237
m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m2, parc. č. st. 826/2 zast. pl. o výměře 24 m2,
parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. st. 862 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č.
st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2, parc. č. st. 898 zast. pl. o výměře 230 m2 a parc. č. st.
576/1 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
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 dohody o ukončení účinnosti části smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování plynovodu a v právu vstupu a
vjezdu na část pozemku parc.č. 373/2 ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 1 předložené důvodové
zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 11063 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení
s názvem „Technický dozor stavebníka na stavbu „Tramvajová trať Nové Sady - část A a B“ “
archivní číslo 11063.
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek ve
složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Veřejná zakázka č. 11064 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení
s názvem „Technický dozor na stavbu „Rekonstrukci a dostavbu pavilonu A Flory Olomouc „“
archivní číslo 11064.
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek ve
složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.
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Veřejná zakázka č. 11066 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Dodávka hasičského vozidla“ archivní číslo 11066 uchazeči dle návrhu hodnotící komise
obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:

Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.

7

Veřejná zakázka č. 11065 - změna hodnocení

Rada města Olomouce po projednání:
1. revokuje
bod 6. část 1. usnesení z 21. schůze Rady města Olomouce, konané dne 19. 7. 2011
2. schvaluje
nové hodnotící kritérium dle návrhu předkladatele obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 3.
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Veřejná zakázka č. 10053 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří v nabídce nesplnil
požadavky zadavatele dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Úspory energetické náročnosti budov ve vzdělávacích zařízeních statutárního města
Olomouc - 1. žádost“ archivní číslo 10053 sdružení uchazečů dle návrhu hodnotící komise
obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 4.

9

Veřejná zakázka č. 11055 - změna kvalifikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. revokuje
bod 1 a) usnesení č. 6 z 19. schůze Rady města Olomouce, konané dne 28. 6. 2011
2. ruší
požadavek na odbornou způsobilost - osvědčení vydané drážním správním úřadem dle § 47
a 48 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 5.

10

Rudolfova alej - realizace II. etapy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
postup dle důvodové zprávy
T: 15. 11. 2011
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
RMO doporučuje ZMO schválit prodej budovy č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku
parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů, a to:
a)
bytovou jednotku č. 889/2 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1390/22082 na společných
částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1390/22082 na pozemku
parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.324.948,- Kč, z
toho za jednotku 1.169.995,- Kč, za pozemek 151.869,- Kč, a náklady 3.084,- Kč,
b)
bytovou jednotku č. 889/3 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2143/22082 na společných
částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2143/22082 na pozemku
parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.042.708,Kč, z toho za jednotku 1.803.811,- Kč, za pozemek 234.140,- Kč, a náklady 4.757,- Kč,
c)
bytovou jednotku č. 889/4 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/22082 na společných
částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/22082 na pozemku
parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.242.973,- Kč, z toho za jednotku 1.097.607,- Kč, za
pozemek 142.473,- Kč, a náklady
2.893,- Kč,
d)
bytovou jednotku č. 889/5 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1491/22082 na společných
částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1491/22082 na pozemku
parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.421.221,- Kč, z toho za
jednotku 1.255.009,- Kč, za pozemek 162.904,- Kč, a náklady 3.308,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 1.1.
3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem xxxxxxxxxxxxxxx, společnosti POTYLA s.r.o., xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (Impact UK) ve věci odprodeje
budovy č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 113 (Lidická 57) na pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 424 m2, a pozemek parc. č.
274, zahrada, o výměře 656 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, žadatelům v tomto
pořadí:
1. xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.537.000,- Kč z toho za budovu 1.511.000,- Kč,
pozemek parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, 402.800,- Kč, a pozemek parc. č. 274,
zahrada, 623.200,- Kč,
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.290.000,- Kč z toho za budovu
1.264.000,- Kč, pozemek parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, 402.800,- Kč, a pozemek
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parc. č. 274, zahrada, 623.200,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 1.2.
5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci odprodeje budovy č. p. 113 (Lidická 57) na pozemku
parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 424 m2, a pozemku parc. č. 274, zahrada, o výměře 656 m2, vše v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
6. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
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 xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.361.501,- Kč, z toho za jednotku
1.317.794,- Kč, za pozemek 43.707,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 672/4 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) na pozemku parc.
č. st. 936, 937, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27358 na společných částech
domu č. p. 672, 673 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27358 na pozemku parc.
č. st. 936, 937, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.133.000,- Kč, z toho za jednotku
1.119.748,- Kč, za pozemek 13.252,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
8. schvaluje
záměr prodat volnou bytovou jednotku č. 553/1 v budově 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, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši
1.071.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.260.000,- Kč). Nabídky budou
doručeny do 12. 10. 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
TRNKOVA 20“. 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 (u
právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a
adresa). Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc
si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti
se uskuteční dne 27. 09. 2011 v 9:00 hod, dle důvodové zprávy bod 1.5.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky 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
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 105. 000,- Kč, z toho
za jednotku 94. 059,- Kč, za pozemek 10.941,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxx ve věci odprodeje nebytové jednotky 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

18

plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
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, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.559.000,- Kč, z toho za jednotku
2.190.026,- Kč, za pozemek 368.974,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání bytové jednotky č. 542/1 v domě č. p. 542 (Smetanova 32) na pozemku parc. č.
st. 722, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 724/2413 na
společných částech domu č. p. 542 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 724/2413 na
pozemku parc. č. st. 722, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.8.
13. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 146/2 v domě č. p. 146 (B. Němcové 1) na pozemku parc.
č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/8039 na
společných částech domu č. p. 146 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/8039 na
pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 604.500,- Kč (cena obvyklá dle
znaleckého posudku činí 930.000,- Kč). Bytová jednotka je obsazena nájemcem na základě
nájemní smlouvy. Nabídky budou doručeny do 12. 10. 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 B. NĚMCOVÉ 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 (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum
narození a adresa). 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 1.9.
14. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11)
na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v
k. ú. Povel, obec Olomouc, nájemci paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.10.
15. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 1109/4 v domě č. p. 1108, 1109 (Sokolská 27, 29) na
pozemku parc. č. st. 16/1, 16/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 738/7916 na společných částech domu č. p. 1108, 1109 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 738/7916 na pozemku parc. č. st. 16/1, 16/2, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové
zprávy bod 1.11.
16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci odkoupení bytové jednotky č. 99/3 v
domě č. p. 99 (Blažejské nám. 5) na pozemku parc. č. st. 523, zastavěná plocha a nádvoří,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 380/3256 na společných částech domu č. p. 99 a se
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spoluvlastnickým podílem o velikosti 380/3256 na pozemku parc. č. st. 523, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.12.
17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci odkoupení bytové jednotky č. 58/12 v domě č. p. 58
(Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod
1.13.
18. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 622/8 v domě č. p. 622 (nám. Národních Hrdinů 4) na
pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 1092/13260 na společných částech domu č. p. 622 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 1092/13260 na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci panu xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.14.
19. schvaluje
pronájem části budovy o výměře 38 m2 v 1. NP v budově č. p. 510 (objekt obč. vybavenosti
– MŠ Herrmannova 1) na pozemku parc. č. st. 581, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Lazce, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.15.
20. souhlasí
s provedením stavebních úprav v maximální výši 166.952,- Kč vč. DPH spočívající ve
zřízení tělocvičny o výměře 38 m2 v 1. NP budovy MŠ Herrmannova 1, č. p. 510 (objekt obč.
vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 581, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec
Olomouc a následným odpočtem investic ve vlastním účetnictví nájemce za podmínky
doložení a odsouhlasení příslušných dokladů pronajímatelem, dle důvodové zprávy bod
1.15.
21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 304 m2, v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti
ideálních 2/5 panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 36.464,- Kč, podíl o velikosti ideálních 2/5
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 36.464,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/5 paní
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 18.232,- Kč, kupní cena celkem 91.160,- Kč, z toho pozemek
88.160,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.16.
22. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
revokovat část usnesení ZMO ze dne 23. 02. 2011, bod 9, část 10 ve věci schválení prodeje
části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 775-1164/2009 pod
novým označením pozemek 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, a to ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.17.
23. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 775-1164/2009
pod novým označením pozemek 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, a to ideální podíl 431/26473 shora uvedených nemovitostí paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.17.
24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve věci odprodeje části pozemku
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parc. č. 237/1, zahrada, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod
1.18.
25. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci směny pozemku parc. č. 567, ostatní plocha,
o výměře 139 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.19.
26. schvaluje
pronajmout část pozemku parc. č. 954/1, ostatní plocha, o výměře 396 m2, v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 967/5, 968/7, Olomouc-Hodolany,
dle důvodové zprávy bod 1.20.
27. schvaluje
prodloužení povolení ke vstupu na pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, pro stavebníka společnost SMP Net, s.r.o., zastoupenou na základě
plné moci společností RWE Plynoprojekt, s.r.o., za účelem přístupu, příjezdu a rekonstrukce
regulační stanice plynu - investiční akce ,,REKO STL RS OL, Na Vozovce“, za podmínek
uvedených v důvodové zprávě do 30. 11. 2011, dle důvodové zprávy bod 1.21.
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1202/5 v domě č. p. 1202 (Horní
Lán 25) na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 879/6573 na společných částech domu č. p. 1202 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 879/6573 na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 11. 2011, dle
důvodové zprávy bod 1.22.
29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 65/5 v domě č. p. 65 (Gorazdovo
náměstí 3, 3A) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 784/15720 na společných částech domu č. p. 65 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 784/15720 na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, vše v
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 11. 2011, dle
důvodové zprávy bod 1.23.
30. schvaluje
prominutí čistého nájemného za období od 09. 06. 2011 do 04. 07. 2011 paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pronájem bytové jednotky č. 135/11 v budově č. p.
135 (Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st. 338, 346, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.24.
31. doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy č. OPD-S/10/2009/Kl ze dne
31.03.2009 dohodou, dle důvodové zprávy bod 1.25.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1a)
b) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1b)
c) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 49, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod 1d)
e) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 2a)
f) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2b)
g) Žižkovo nám. 3, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 2c)
h) Žižkovo nám. 3, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2d)
i) Žižkovo nám. 3, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdle důvodové
zprávy bod 2e)
j) Žižkovo nám. 3, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod 2f)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
Moravské divadlo Olomouc, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
b)
na 2 roky – DPS, bezbariérový byt, s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc – bezbariérový byt
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
d)
na půl roku s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Švédská 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
dle upravené důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)
2.
s prodloužením smlouvy o poskytnutí přístřeší
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
3.
s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d, e, f, g, h)
4.
se změnou nájemních smluv na smlouvy o poskytnutí přístřeší
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
dle upravené důvodové zprávy bod 6)
5.
s vytipováním vhodného bytu pro přidělení Charitě Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

13

Stanovení výše nájemného

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
regulované nájemné v městských bytech v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a Sdělení
Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009Sb. dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
volné nájemné ve výši 84,- Kč/m2/měsíc ve všech nájemních bytech s výjimkou bytů
zvláštního určení a bytů na ul. Přichystalova 70 a Holická 51
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

14

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
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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 ZMO 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: 9.

15

Rozpočtové změny roku 2011 - nekryté požadavky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků
2. schvaluje
zařazení a návrh na vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové
zprávy
3. ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení vykrytí částek ze soupisu nekrytých
požadavků a rozpočtové změny z toho vyplývající dle důvodové zprávy
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků a rozpočtové změny roku 2011 z
toho vyplývající dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.

16

Organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se Organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na
rok 2012
2. schvaluje
Organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2012 dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Výsledky hospodaření 1 - 7/2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zpracovat návrhy úspor dle důvodové zprávy
T: 6. 9. 2011
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12.

18

Střednědobý rozpočtový výhled

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit střednědobý rozpočtový výhled dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.

19

Lesní hospodářský plán města Olomouce, audit hospodaření v
lesích

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
posudek věcné správnosti LHP
3. bere na vědomí
informaci o probíhajícím auditu
4. ukládá
vypustit z návrhu LHP kategorizaci
T: 6. 9. 2011
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
5. ukládá
podání žádosti o schválení LHP bez kategorizace správnímu orgánu včetně žádosti o
výjimku
T: 6. 9. 2011
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
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6. ukládá
předložit RMO výsledky auditu včetně stanovení nájmu
T: 4. 10. 2011
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

20

Plavecký stadion

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
řešení podhledu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
zpracování dokumentace dle varianty C s třídou osvětlení dle bodu II důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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ZŠ Nemilany

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
řešení studie s variantou řešení půdorysu I. NP dle bodu 2. varianty B důvodové zprávy
3. ukládá
odboru investic zadat zpracování projektové dokumentace dle zvolené varianty důvodové
zprávy
T: 20. 9. 2011
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
předložit souhrnné informace o financování rekonstrukce školských a předškolských zařízení
T: 6. 9. 2011
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Olomoucký hrad

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu řešení hudebních a divadelních produkcí dle bodu 3. A) B) C) důvodové zprávy
3. schvaluje
využití prostor kurtiny dle upravené důvodové zprávy
4. schvaluje
řešení letního občerstvení dle bodu 4. B) důvodové zprávy
Předložil:

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

23

Změna pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu
Olomouc v souvislosti s vyhodnocením vlivů na životní
prostředí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit návrh změny pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Olomouc v souvislosti
s vyhodnocením vlivů na životní prostředí dle přílohy důvodové zprávy na zasedání ZMO
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Olomouc v souvislosti s
vyhodnocením vlivů na životní prostředí
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 19.

24

Petice - výstavba bytového domu na ul. Dlouhá

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. ukládá
odpovědět petentům dle upraveného bodu IV. důvodové zprávy
T: 6. 9. 2011
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 20.

25

Dohoda o spolupráci s katedrou geoinformatiky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením dohody o spolupráci s katedrou geoinformatiky přírodovědecké fakulty UP
3. ukládá
podepsat dohodu o spolupráci
T: 4. 10. 2011
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 21.

26

Aktualizace pracovní skupiny pro energetiku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
nové složení pracovní skupiny pro energetiku dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 22.

27

Plnění Strategického plánu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se specifikací plnění prioritních cílů Strategického plánu dle přílohy č. 1 a dále se změnou
garantů a zodpovědných osob dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit plnění prioritních cílů dle přílohy č. 1 a změnu
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garantů a zodpovědných osob dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
4. ukládá
předložit specifikace plnění prioritních cílů a změny garantů a zodpovědných osob
jednotlivých cílů na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 23.

28

Strategické dokumenty odboru informatiky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dokument Informační strategie SMOl dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
dokument Informační koncepce SMOl verze 1.0 dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 24.

29

Projekt Bezbariérová Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
členy pracovní skupiny projektu Bezbariérová Olomouc
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25.

30

Audit zadávání veřejných zakázek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy 15/2011
T: 18. 10. 2011
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 26.

30

31

Audit poskytování a vyúčtování záloh - soulad s vnitřními
předpisy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B. předložené Zprávy č. 16/2011 o
zjištěních z vykonaného auditu ve spolupráci se všemi odbory MMOl a informovat odbory
MMOl a MPO o zjištěných nedostatcích
T: 18. 10. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 27.
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Kontrola využití příspěvku DHK Zora Olomouc 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 28.
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Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany v roce 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
Předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 29.
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Kontrola hospodaření MŠ Olomouc, Mozartova v roce 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 30.
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Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
vyřazení stavby z evidence majetku a účetnictví města dle bodu I. důvodové zprávy
3. schvaluje
vyřazení herního prvku z evidence majetku a účetnictví města dle bodu II. důvodové zprávy
4. schvaluje
vyřazení vozidla z evidence majetku a účetnictví města dle důvodové zprávy bod III.
5. schvaluje
vyřazení parkovacích automatů z evidence majetku a účetnictví města dle důvodové zprávy
bod IV.
6. schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z evidence a účetnictví města dle důvodové zprávy bod V.
7. schvaluje
prominutí pohledávek dle bodu VI. důvodové zprávy
8. schvaluje
prominutí pohledávek do 20.000,- Kč dle bodu VII. část 1,2,3,4,6,8,9,13,14,18
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí pohledávek nad 20.000 Kč dle bodu VII., část 5,7,10,11,12,15,16,17,19,20,21,22
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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Sleva jízdného

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí slevy jízdného dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
informovat dopravce DPMO, a. s.
T: 6. 9. 2011
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Koželužská dle bodu 2. důvodové zprávy
3. nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulic Ibsenova dle bodu 3. důvodové zprávy
4. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Husova dle bodu 4. důvodové zprávy
5. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová dle bodu 5. důvodové zprávy
6. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Poupětova dle bodu 6. důvodové zprávy
7. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání na Tř. Svobody dle bodu 7. důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předloženou dohodu dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR A HERNA Q7 v
ulici Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sídliště
Osvobození 637/21 682 01 Vyškov, na dobu od 20.8. do 30.10. 2011.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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Křižovatka Tovární - Rolsberská (u divadla)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr rekonstrukce křižovatky Tovární - Rolsberská dle bodu 3.B) důvodové zprávy
3. ukládá
odboru investic uzavřít s firmou S projekt plus, Zlín smlouvu o dílo na aktualizaci
dokumentace pro stavební povolení a dopracování dokumentace v rozsahu splňujícím
podmínky zákona 137/2006 pro následné zadání stavby
T: 13. 12. 2011
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
odboru investic zařadit rekonstrukci do návrhu plánu investičních akcí na r. 2012
T: 20. 9. 2011
O: vedoucí odboru investic
5. ukládá
projednat řešení s Olomouckým krajem, ŘSD a firmou HORNBACH BAUMARKT CS
spol. s r. o.
T: 20. 9. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 36.
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Realizace úspor energie - příprava projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podáním žádostí o dotaci pro provedení energetických opatření na budovách MŠ Dělnická,
MŠ Jílová, ZŠ Nedvědova, ZŠ Rožňavská, ZŠ a MŠ Petřkova a ZŠ a MŠ Řezníčkova do
další výzvy OPŽP 2007 - 2013 podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie (dle závěru
upravené důvodové zprávy)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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Úhrada neinvestičních výdajů za žáky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup stanovení neinvestičních výdajů za žáky dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení starosty jednotlivých obcí
T: 20. 9. 2011
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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MŠ jiných zřizovatelů - žádosti o finanční příspěvek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení a návrh na vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové
zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 20. 9. 2011
O: vedoucí odboru školství
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků a rozpočtové změny roku 2011
z toho vyplývající dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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Polyfunkční objekt Hynaisova II

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit dopracovaný návrh na obsazení objektu Hynaisova 10 ve vazbě na umístění odd.
evidence obyvatel, OP a CD
T: 20. 9. 2011
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
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3. ukládá
předložit ve spolupráci s odborem investic přehled nákladů na umístění úseku EO, OP a CD
do objektu Hynaisova 10
T: 20. 9. 2011
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 40.
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Souhlas zřizovatele s převedením nepotřebného majetku
příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1-4
2. souhlasí
s převedením nepotřebného majetku (dle přílohy důvodové zprávy č. 1-4) příspěvkové
organizace Moravská filharmonie Olomouc do vlastnictví jiné osoby za cenu navrhovanou
odhadcem
3. ukládá
písemně informovat Moravskou filharmonii Olomouc, příspěvkovou organizaci o udělení
souhlasu s prodejem nepotřebného majetku (dle přílohy důvodové zprávy č. 1-4)
T: 6. 9. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 42.
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Veřejné bruslení

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

2. schvaluje
návrh časového harmonogramu bruslení pro veřejnost včetně ceny vstupného dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 43.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 2, dle
předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle
předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v
DPS Přichystalova 66, dle důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66, dle
předložené důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle
předložené důvodové zprávy
7. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle
předložené důvodové zprávy
8. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené
důvodové zprávy
9. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 44.
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IPRM - zařazení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a
konkurenceschopná Olomouc
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.
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Závěrečné vyúčtování projektu - Jednotný systém značení
památek a památných domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. akceptuje
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu Jednotný systém značení
památek a památných domů reg. č. CZ.1.12/3.1.00/14.00667 (bankovní účet č.
4184572/0800) včetně výpisů ze zvláštních bankovních účtů do konce roku 2021 dle bodu
4.3 a) důvodové zprávy.
T: 20. 9. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou
v rámci realizace projektu Jednotný systém značení památek a památných domů do konce
roku 2021 dle bodu 4.3 a) důvodové zprávy
T: 20. 9. 2011
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Jednotný systém
značení památek a památných domů do konce roku 2021 dle bodu 4.3 a) důvodové zprávy
T: 20. 9. 2011
O: vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
zrušit zvláštní účet č. 4184572/0800 dle bodu 3.2 důvodové zprávy
T: 20. 9. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
6. ukládá
vést majetek pořízený z dotace k projektu Značení památek a památných domů v majetkové
evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně do 7.7. 2016) a během této doby
nesmí SMOl majetek získaný pomocí dotace prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému
subjektu a k tomuto majetku nesmí být zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem
zástavního práva bez předchozího písemného souhlasu Řídícího orgánu ROP Střední
Morava dle bodu 4.1 b) důvodové zprávy
T: 20. 9. 2011
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
7. ukládá
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků individuálního projektu po dobu 5 let ode dne
finančního ukončení projektu (tj.: do 7.7. 2016). Příjemce dotace se tedy zavazuje, že po
dobu udržitelnosti zajistí, aby předmět Smlouvy o poskytnutí dotace (výstupy projektu) zůstal
v naprosto bezvadném stavu, a v případě zjištěných vad a nedodělků je odstraní na vlastní
náklady dle bodu 4.1 a) důvodové zprávy
T: 20. 9. 2011
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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8. souhlasí
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 46.
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Organizační záležitosti - organizační změna
sociálních věcí Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změnu v odboru sociálních věcí s účinností od 1. 9. 2011
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 47.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Podpisového řádu
statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 4 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 17. 8. 2011
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 47. 1.
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Organizační záležitosti - organizační změny v odboru správy a
v odboru kancelář primátora Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny v odboru správy a v odboru kancelář primátora dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 9. 2011
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3. ukládá
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové
zprávy
T: 6. 9. 2011
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 47. 2.
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Organizační záležitosti - organizační změna
sociálních věcí Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změnu v odboru sociálních věcí s účinností od 1. 12. 2011
3. ukládá
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové
zprávy
T: 6. 9. 2011
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 47. 3.
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 48.
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Stanovení termínu a návrh programu 7. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. stanovila
- termín konání 7. zasedání ZMO: na středu 07.09.2011 od 9:00 hodin
- místo konání 7. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova
10, Olomouc

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 7. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 49.
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Podpora projektu rozvojové spolupráce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podporou projektu "Výroba kozího sýru", "Pořízení elektrického generátoru ve škole" a
"Provoz nemocnice" ve Rwandě dle důvodové zprávy
3. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 50.
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Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 51.
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Příspěvky v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
přidělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 52.

Martin Novotný, v. r.
primátor města Olomouce

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

42

