USNESENÍ
z 29. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 11. 2011
Poznámka:
zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 15.11.2011 dle předložené důvodové
zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
- část 7 bodu 41 usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010, týkající se Přichystalovy ulice rekonstrukce komunikace
- část 2 bodu 10 usnesení RMO ze dne 6. 9. 2011, týkající se zpracování analýzy rizik
tramvajové trati
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 792/1 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc.
č. 100/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 107/5
zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 487/3, parc. č. 480/14, parc. č. 480/1, parc. č. 531/3, parc. č.
480/3, parc. č. 480/4 a parc. č. 480/29, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc a na
pozemcích parc. č. 985/4 ostat. pl., parc. č. 849/29 orná půda a parc. č. 849/3 orná půda,
vše k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 1.4.

4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení
a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 487/3, parc. č. 480/14, parc. č.
480/1, parc. č. 531/3, parc. č. 480/3, parc. č. 480/4 a parc. č. 480/29, vše ostat. pl. v k. ú.
Neředín, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 985/4 ostat. pl., parc. č. 849/29 orná půda a
parc. č. 849/3 orná půda, vše k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia
Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 466/2 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 116/14 ostat. pl. o výměře 18 m2 v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
7. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 531,88 m2 v 1. NP budovy č. p.
820 (stavba občanského vybavení), Hálkova č. o. 20, na pozemku parc. č. st. 1003
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, České republice – Úřadu práce
České republiky dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
8. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 29. 1. 2010
uzavřené mezi ČR – Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a statutárním městem
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
9. záměr pronajmout budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1290 zast.
pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 106/3 ostat. pl. o výměře 147 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 199 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
12. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1205/9 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1086/14 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc společnostem MARPER spol. s r.o. a BigBoard Praha, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.5.
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 614 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 824/3 ostat. pl. o výměře 1 187 m2, vč.
zpevněné plochy a část pozemku parc. č. 824/73 ostat. pl. o výměře 173 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 880 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
17. záměr pronajmout a následně prodat část pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 480
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
18. záměr poskytnout jako výpůjčku budovu č. p. 1176 (stavba občanského vybavení) s
pozemkem parc. č. st. 1965 zast. pl. o výměře 333 m2 a nebytový prostor o výměře 290 m2
v 1. NP budovy č. p. 1175 (objekt občanské vybavenosti), Mozartova č. o. 43, na pozemku
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parc. č. st. 1966 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení
JITRO - sdružení rodičů a přátel postižených dětí dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
19. záměr poskytnout jako výpůjčku budovu č. p. 1161 (objekt občanské vybavenosti) s
pozemkem parc. č. st. 1967 zast. pl. o výměře 399 m2 a nebytového prostoru o výměře
282 m2 v 2. NP budovy č. p. 1175 (objekt občanské vybavenosti) včetně schodiště o výměře
10 m2, Mozartova č. o. 43, na pozemku parc. č. st. 1966 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc Základní škole a Střední škole CREDO, o.p.s. dle důvodové zprávy bod č.
2.10.
20. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. 346/1 ostat. pl. o výměře 5 305 m2 a
parc. č. st. 1966 zast. pl. o výměře 330 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
občanskému sdružení JITRO - sdružení rodičů a přátel postižených dětí a Základní škole a
Střední škole CREDO, o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
21. záměr poskytnout jako výpůjčku nebytový prostor o výměře 4,34 m2 v 1. NP budovy č. p.
1175 (objekt občanské vybavenosti), Mozartova č. o. 43, na pozemku parc. č. st. 1966 zast.
pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení JITRO - sdružení rodičů a
přátel postižených dětí a Základní škole a Střední škole CREDO, o.p.s. dle důvodové zprávy
bod č. 2.10.
22. záměr pronajmout a následně prodat část pozemku parc. č. 1413/7 ostat. pl. o výměře
20 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
23. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 144 trvalý travní porost o výměře 33 m2, parc.
č. 150/1 orná půda o výměře 188 m2, parc. č. 150/4 trvalý travní porost o výměře 357 m2,
parc. č. 150/19 ostat. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 1399 ostat. pl. o výměře 118 m2 a parc. č.
1413/7 ostat. pl. o výměře 250 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.11.
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 12/1 ostat. pl. o výměře 11 167 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc Tělovýchovné jednotě Slovan Černovír – změna smluvních podmínek
dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
25. záměr prodat část pozemku parc. č. 1117/1 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č.
1117/4) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 2.13.
26. záměr prodat část pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/2 ostat. pl.)
o výměře 48 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, část pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc.
č. 480/3 ostat. pl.) o výměře 49 m2 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a část pozemku parc. č.
480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/1 ostat. pl.) o výměře 97 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
27. záměr prodat část pozemku parc. č. 636 ostat. pl. o výměře 22 m2 (dle GP parc. č.
636/2) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a obecní studnu s pumpou, která se nachází na části
pozemku parc. č. 636 ostat. pl. (dle GP parc. č. 636/2) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.15.
28. výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 343/1 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc pronajatého společnosti Vesna Liberec, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 3.4.
29. změnu smluvních podmínek u pronájmu budovy č.p. 813 (stavba občanského vybavení)
s pozemkem parc. č. 1721/63 zast. pl. o výměře 928 m2, pozemku parc. č. 1721/64 ostat. pl.
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o výměře 3 038 m2, včetně komunikací, parkovacích stání a inženýrských sítí na pozemcích
parc. č. 1705/1 ostat. pl. a parc. č. 1721/64 ostat. pl. a inženýrských sítí na pozemcích parc.
č. 1705/2 ostat. pl., parc. č. 1705/5 ostat. pl. a parc. č. 1705/31 zast. pl., vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
30. pronájem pozemku parc. č. 805 lesní pozemek o výměře 46 m2 a části pozemku parc. č.
799 lesní pozemek o výměře 49 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
31. 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. 799 lesní pozemek o výměře 49 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.9.
32. pronájem části pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc za účelem umístění a provozování prodejního stánku v odstínu modrošedá č. RAL
5014 (stánek č. 6) ve vlastnictví nájemce pro prodej rychlého občerstvení, vyjma
alkoholických nápojů panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
33. pronájem části pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
34. pronájem pozemku parc. č. 570 ostat. pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
35. pronájem části pozemku parc. č. 6/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
36. 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 pozemcích parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná půda, parc. č. 291/11 ostat. pl.,
vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.15.
37. 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 pozemcích parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná
půda, parc. č. 291/11 ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
38. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná
půda, parc. č. 291/11 ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
39. 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 pozemcích parc. č. 1123/2 ostat. pl. a parc. č. 1123/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
40. 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 plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1123/2 ostat. pl. a parc. č. 1123/1
ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.16.
41. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 1123/2 ostat. pl. a parc. č. 1123/1
ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.16.
42. 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 pozemcích parc. č. 1616 orná půda a parc. č. 163/18 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
43. 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 pozemcích parc. č. 1616 orná půda a parc. č. 163/18
orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
44. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 1616 orná půda a parc. č. 163/18 orná
půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.17.
45. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 79/30 a
parc. č. 79/31, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
46. změnu smluvních podmínek u bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování kanalizačních přípojek na pozemku parc. č. 198 ostat. pl. v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a na pozemcích
parc. č. 79/3, parc. č. 79/2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č.
115/19 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje a budoucím
vlastnictví statutárního města Olomouce, vše ve prospěch Olomouckého kraje dle důvodové
zprávy bod č. 3.18.
47. změnu smluvních podmínek u bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování kanalizačních přípojek na pozemku parc. č. 79/2, ostat. pl. v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje a pozemku parc. č. 198,
ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
a budoucím vlastnictví Olomouckého kraje, vše ve prospěch statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
48. změnu smluvních podmínek u bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo
umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 79/3 a parc. č. 79/2, vše
ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje a
na pozemcích parc. č. 198 a parc. č. 79/30, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a budoucím vlastnictví Olomouckého
kraje, vše ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
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49. změnu smluvních podmínek u bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 79/3 a parc. č. 79/2, vše ostat. pl.
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje a na pozemku parc.
č. 79/30 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce a budoucím vlastnictví Olomouckého kraje, vše ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
50. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení VN, NN na pozemcích parc. č. 1922/3, parc. č. 1922/4, parc. č. 99/1, parc. č. 108,
parc. č. 1927/1, parc. č. 1922/6, parc. č. 99/3, parc. č. 1924, parc. č. 1928/1, parc. č. 99/7 a
parc. č. 1927/2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
51. pronájem budovy bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení) na pozemcích parc. č. st.
1350/1 a parc. č. st. 1350/2, oba zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc Občanskému
sdružení RBSD dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
52. pronájem části střechy o výměře 1 m2 a části nebytových prostor o výměře 1 m2 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č.
4.2.
53. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu příjezdové komunikace budované v
rámci stavby „Provozní a administrativní budovy areálu START CENTRUM“, na pozemku
parc. č. 1846/9 orná půda, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním
městem Olomouc a společností NEWPORT PARK ONE a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.3.
54. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu příjezdové komunikace budované v
rámci stavby „Skladovací plochy stavebnin a stavebních materiálů areálu START
CENTRUM“, na pozemku parc. č. 1846/9 orná půda, v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností NEWPORT PARK ONE a.s dle
důvodové zprávy bod č. 6.4.
2. nevyhovuje žádosti
1. Vědecké knihovny v Olomouci, příspěvkové organizace o snížení nebo prominutí
nájemného za pronájem budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemky parc. č. st. 1330/1
o výměře 35 m2 a parc. č. st. 1330/2 o výměře 574 m2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů o pronájem části mostní konstrukce zábradlí nacházející se na pozemcích parc. č. 141 vodní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc a parc. č. 852/1 vodní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 3.1.
3. společnosti ZalozFirmu.cz obecně prospěšná společnost o pronájem tří sloupků
umístěných na pozemku parc. č. 79/29 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
4. společnosti ZalozFirmu.cz obecně prospěšná společnost o poskytnutí jako výpůjčky tří
sloupků umístěných na pozemku parc. č. 79/29 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
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5. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č. 85/32 ostat. pl. o výměře
1 m2 v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 98/2 o výměře 1 m2 a parc. č. 116/32 o výměře 1 m2,
vše ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 1414/1 o výměře 1 m2 a parc. č. 1420/4 o výměře
1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, parc. č. 829/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú.
Hodolany, parc. č. 515/2 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 1115 o výměře
1 m2, parc. č. 800/2 o výměře 2 m2, parc. č. 201/1 o výměře 1 m2 a parc. č. 1081 o výměře
1 m2,vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
3. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 5. 4. 2011, bod programu 2, bod 3.11 ve věci nevyhovění žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a
jízdy přes pozemek parc. č. 100/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
pozemku parc. č. 107/5 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.3.
2. usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009, bod programu 2, bod 2.26 ve věci schválení úplatného
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení VN,
NN na pozemcích parc. č. 1922/3, parc. č. 1922/4, parc. č. 99/1, parc. č. 108, parc. č.
1927/1, parc. č. 1922/6, parc. č. 99/3, parc. č. 1924 a parc. č. 1928/1, vše ostat. pl. v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
4. ukládá
odboru majetkoprávnímu požádat ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o
vyčíslení smluvní pokuty a nákladů s ní spojených dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
T: 14.2.2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. 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 s tím, že odbor majetkoprávní bude
dále jednat s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o kupní ceně
nemovitostí dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
2. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/12/2009/Hoa mezi statutárním
městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/6/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 106/3 ostat. pl. o výměře
147 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
2. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 614 zahrada o výměře 27 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
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3. žádosti společnosti NEW SIGNUM, s.r.o. o prodej budovy bez č.p./č.e. (objekt technického
vybavení) s pozemkem parc. č. st. 518 zast. pl. o výměře 389 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
4. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 436/7 orná půda o výměře
5 640 m2 a parc. č. 433/1 orná půda o výměře 643 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.2.
5. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemku
parc. č. 451/19 ostat. pl. o výměře 53 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2010, bod programu 5, bod 13 dodatku k důvodové zprávě
ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 805 lesní pozemek o výměře 46 m2 a části
pozemku parc. č. 799 lesní pozemek (dle GP parc. č. 799/2) o výměře 49 m2, vše v k. ú.
Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 49 900,Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
2. usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 18 důvodové zprávy ve věci
schválení bezúplatného převodu 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. 5.4.
3. usnesení ZMO dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 18 důvodové zprávy ve věci
nevyhovění 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. 5.4.
8. schvaluje
1. záměr pronajmout a následně prodat část budovy bez č.p./č.e. (průmyslový objekt) s částí
pozemku parc. č. st. 613/9 zast. pl. o výměře 931 m2, budovu bez č.p./č.e. (průmyslový
objekt) s pozemkem parc. č. st. 618 zast. pl. o výměře 68 m2 a část pozemku parc. č. 532/4
ostat. pl. o výměře 1 002 m2 včetně železobetonové šachty a zpevněných ploch, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.1.
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN, NN na pozemku parc. č. 116/14 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc a dále obsahující právo uložení a provozování podzemního kabelového
vedení VN na pozemku parc. č. 116/14 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
včetně umístění a provozování pojistkových skříní na budově čp. 19 (objekt občanské
vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 442 zast. pl., na budově čp. 27 (objekt občanské
vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl., na budově čp. 195 (objekt k bydlení)
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na pozemku parc. č. st. 616 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.2.
3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení
a provozování podzemního kabelového vedení VN, NN na pozemku parc. č. 116/14 ostat. pl.
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a dále obsahující právo uložení a provozování
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 116/14 ostat. pl. v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, včetně umístění a provozování pojistkových skříní na budově čp. 19
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 442 zast. pl., na budově čp. 27
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl., na budově čp. 195
(objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 616 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku k důvodové zprávě bod
č. 1.2.
4. úplatné zřízení věcného břemene k bytové jednotce č. 58/12 v budově čp. 58 (bytový
dům) na pozemku parc. č. st. 501/3 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to
právo umístění a provozování dvou pojistkových skříní na budově čp. 58 (bytový dům)
na pozemku parc. č. st. 501/3 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 650,- Kč bez DPH dle dodatku k důvodové
zprávě bod č. 1.3.
5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k bytové jednotce č.
58/12 v budově čp. 58 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 501/3 zast. pl. v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, a to právo umístění a provozování dvou pojistkových skříní
na budově čp. 58 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 501/3 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město
skříní ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku k důvodové zprávě bod č.
1.3.
6. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 849/29 orná půda, parc. č. 849/3 orná půda,
parc. č. 849/30 orná půda, v k. ú. Řepčín, uložení a provozování podzemního kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 985/1 ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín a na pozemcích parc.
č. 531/1 ostat. pl., parc. č. 479/2 ostat. pl., parc. č. 485/2 ostat. pl. a parc. č. 849/30 orná
půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.4.
7. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení
a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 849/29 orná půda,
parc. č. 849/3 orná půda, parc. č. 849/30 orná půda, v k. ú. Řepčín, uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 985/1 ostat. pl., vše v k. ú.
Řepčín a na pozemcích parc. č. 531/1 ostat. pl., parc. č. 479/2 ostat. pl., parc. č. 485/2 ostat.
pl. a parc. č. 849/30 orná půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.4.
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 849/30 orná půda o výměře 10 m2 v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle dodatku k důvodové zprávě bod
č. 1.5.
9. nevyhovuje žádosti
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o úplatné zřízení věcného břemene k bytové jednotce č.
58/12 v budově čp. 58 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 501/3 zast. pl. v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, a to právo umístění a provozování dvou pojistkových skříní
na budově čp. 58 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 501/3 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč dle
dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.3.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Návrh rozpočtu SMOl na rok 2012 - 1. čtení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. ukládá
předložit variantní návrh zajištění financování investic v roce 2012
T: 29. 11. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje zveřejnění záměru
směnit část pozemku parcela č. 442/1 orná půda o velikosti cca 1.996 m2, části pozemku
parcela č. 443/3 orná půda o velikosti cca 74 m2 a cca 162 m2, části pozemku parcela č.
443/4 ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti cca 45 m2 a cca 45 m2 a části pozemku parcela
č. 451/35 ostatní plocha, zeleň, o velikosti cca 68 m2, cca 8 m2 a cca 8 m2, vše v
katastrálním území Povel, obec Olomouc, a ve vlastnictví Statutárního města Olomouc za
části pozemku parcela č. 443/1 orná půda o velikosti cca 1.057 m2 a cca 1.414 m2 v
katastrálním území Povel, obec Olomouc, a ve vlastnictví společnosti STAFOS – REAL,
s.r.o., dle bodu 1 důvodové zprávy.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky parcela č. 443/5 orná půda o výměře 1.680 m2
a parcela č. 443/6 orná půda o výměře 362 m2, oba v k.ú. Povel, obec Olomouc, které jsou
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu
2 důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parcela č. st. 534 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Povel, obec Olomouc, a ve vlastnictví společnosti JACOBO EUROPE
CZ a.s., dle bodu 3 důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parcela č. st. 535 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Povel, obec Olomouc, a ve vlastnictví společnosti ENDYROL s.r.o.,
dle bodu 4 důvodové zprávy.
6. revokuje
usnesení rady RMO ze dne 22. 3. 2011 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného SMP Net, s.r.o. spočívajícího v právu
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zřídit a provozovat plynárenská zařízení na pozemcích parcela č. 938/1 ostatní plocha v k.ú.
Hodolany, parcela č. 406/18 ostatní plocha v k.ú. Hodolany, parcela č. 213 ostatní plocha v
k.ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města
Olomouce jako povinného a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním distribuční soustavy a
plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou
úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 důvodové zprávy.
7. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného SMP Net, s.r.o.,
spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenská zařízení na pozemcích parcela č.
938/1 ostatní plocha v k.ú. Hodolany, parcela č. 406/18 ostatní plocha v k.ú. Hodolany,
parcela č. 406/21 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hodolany, parcela č. 213 ostatní
plocha v k.ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Statutárního
města Olomouce jako povinného a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním distribuční soustavy a
plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou
úplatu ve výši 500,- Kč, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

5

Veřejná zakázka č. 11090 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
podmínky zadávacího řízení s názvem „Obnova vozového parku tramvají – nákup
nízkopodlažních tramvají“ archivní číslo 11090.
2. deleguje
a) do komise pro otevírání obálek členy dle důvodové zprávy.
b) do hodnotící komise členy a náhradníky dle důvodové zprávy .
3. pověřuje
náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha k podpisu dokumentů souvisejících s touto veřejnou
zakázkou.
Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

6

Veřejná zakázka č. 11098 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
podmínky zadávacího řízení s názvem „Obnova vozového parku tramvají – modernizace
tramvají“ archivní číslo 11098.
2. deleguje
a) do komise pro otevírání obálek členy dle důvodové zprávy.
b) do hodnotící komise členy a náhradníky dle důvodové zprávy .
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3. pověřuje
náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha k podpisu dokumentů souvisejících s touto veřejnou
zakázkou.
Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 7. 1.
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Veřejná zakázka č. 11092 - 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 „Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě ve Smetanových sadech – Rudolfova alej
II. etapa“ archivní číslo 11092.
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 upravené 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: 7. 2.
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Veřejná zakázka č. 11051 - 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 „Bezručovy sady – dětské hřiště“ archivní číslo 11051.
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 upravené 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: 7. 3.
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9

Veřejná zakázka č. 11055 - zrušení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku s názvem „Rozvoj výstaviště Flora“ archivní číslo 11055.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 7. 4.
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Veřejná zakázka č. 11059– námitky

Rada města Olomouce po projednání:
1. nevyhovuje
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. námitce stěžovatele proti zadávacím
podmínkám veřejné zakázky s názvem „Tramvajová trať Tržnice - Trnkova, etapa A“ archivní
číslo 11059 z důvodů uvedených v DZ.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 7. 5.
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Veřejná zakázka č. 11097 - 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 "Nákup osobního vozidla pro MMOl" archivní číslo 11097
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
tajemníka Bc. Jana Večeře k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou
zakázkou
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 7. 6.

12

Rozpočtové změny roku 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2011
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy
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3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2011
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.

13

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů se stanovením místního poplatku ve výši Kč 492,-- pro rok 2012
3. ukládá
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nevyhovuje žádosti
nájemců bytů a nebytových prostor v domě Žerotínovo nám. 3 ve věci upuštění od záměru
prodat budovu č. p. 152 (Žerotínovo nám. 3) na pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 454 m2, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou obálkové
metody, dle upravené důvodové zprávy bod 1.1.
3. nevyhovuje žádosti
nájemců bytů a nebytových prostor v domě Žerotínovo nám. 3 ve věci doplnění záměru
prodat budovu č. p. 152 (Žerotínovo nám. 3) na pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 454 m2, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou obálkové
metody o předkupní právo současných nájemců budovy, dle upravené důvodové zprávy bod
1.1.
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4. odstupuje
od svého záměru schváleného dne 04. 10. 2011 prodat budovu č. p. 152 (Žerotínovo
náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st.
570, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 454 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
se všemi součástmi a příslušenstvím, formou obálkové metody, dle upravené důvodové
zprávy bod 1.1.
5. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 152 (Žerotínovo náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 454 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a
příslušenstvím, formou obálkové metody. Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je
stanovena ve výši 12.010.000,- Kč. Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní
smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí
ZMO o prodeji budovy s pozemkem. Nabídky budou doručeny do 16. 01. 2012 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 ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 3“. Na obálce musí být
rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení
kauce ve výši 1.800.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce včetně
nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce.
Zájemci ve své nabídce uvedou:
¦
nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí,
¦
budoucí záměr využití.
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 nemovitostí se uskuteční ve čtvrtek dne 01. 12. 2011 a 05. 01. 2012 vždy ve 13:30
hod.
Informace o prodávané nemovitosti lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru
majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 459, dle upravené důvodové zprávy bod 1.1.
6. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit vrácení doručené nabídky v neotevřené obálce podané
společností IES MORAVIA REAL a.s., dle upravené důvodové zprávy bod 1.1.
T: 13. 12. 2011
O: vedoucí majetkoprávního odboru
7. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit číslo účtu pro vrácení přijaté kauce ve výši 1.800.000,- Kč
od společnosti IES MORAVIA REAL a.s., dle upravené důvodové zprávy bod 1.1.
T: 13. 12. 2011
O: vedoucí majetkoprávního odboru
8. ukládá
ekonomickému odboru zajistit vrácení přijaté kauce ve výši 1.800.000,- Kč společnosti IES
MORAVIA REAL a.s., dle upravené důvodové zprávy bod 1.1.
T: 13. 12. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
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9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 120, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 365 m2, v k. ú.
Bělidla, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1/2
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a id. 1/2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 82.000,- Kč, z toho
pozemek 80.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 904, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 459 m2, v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 162.000,- Kč, z toho
pozemek 160.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 342, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 249 m2, a pozemku
parc. č. 14/17, zahrada, o výměře 127 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 128.000,- Kč, z toho pozemek parc. č. st.
342, zastavěná plocha a nádvoří, 64.000,- Kč a pozemek parc. č. 14/17, zahrada, 60.000,Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 26/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 260 m2, v k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu
ve výši 60.120,- Kč, z toho pozemek 57.720,- Kč, náklady 2.400,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 1.5.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc, a to podíl o velikosti 497/2227 do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.231,- Kč, podíl o velikosti 302/6681
paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.262,- Kč, podíl o velikosti 644/2227 paní xxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 8.074,- Kč, podíl o velikosti 302/6681 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
1.262,- Kč, podíl 518/2227 panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.494,- Kč, podíl 302/6681
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.262,- Kč, podíl 266/2227 do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 3.335,- Kč, kupní cena
celkem ve výši 27.920,- Kč, z toho pozemek 25.920,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 1.6.
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 163, zahrada, o výměře 95 m2, v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc,
Společenství vlastníků jednotek pro dům Edisonova 9/55 v Olomouci za kupní cenu celkem
ve výši 12.260,- Kč, z toho pozemek 10.260,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 1.7.
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti K - stav stavební a.s. o odprodej budovy bez čp/če, občanské
vybavenosti, na pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m2,
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8.
16. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 119, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 471 m2,
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.9.
17. revokuje
své usnesení ze dne 01.11.2011 bod 6, část 3 ve věci schválení uzavření smlouvy mezi
statutárním městem Olomouc a společností JANIŠ Motosport, s.r.o. o zrušení věcného
břemene zřízeného k domu č. p. 89 na pozemku parc. č. st. 65/3, zastavěná plocha a
nádvoří, a k pozemku parc. č. st. 65/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany,
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obec Olomouc, a to věcného břemene práva bezplatného užívání místností nacházejících se
v 1. NP domu č. p. 89 na pozemku parc. č. st. 65/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, a to zasedací místnosti a sociálních zařízení po pravé straně
od schodiště, dále právo volného příchodu do shora uvedených místností a právo volného
odchodu z nich a právo přijímat ve vybraných místnostech veřejnost, dle důvodové zprávy
bod 1.10.
18. schvaluje
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností JANIŠ Motorsport, s.r.o.
o zrušení věcného břemene zřízeného k domu č. p. 89 na pozemku parc. č. st. 65/3,
zastavěná plocha a nádvoří, a k pozemku parc. č. st. 65/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to věcného břemene práva bezplatného užívání místností
nacházejících se v 1. NP domu č. p. 89 na pozemku parc. č. st. 65/3, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to zasedací místnosti a sociálních zařízení
po pravé straně od schodiště, dále právo volného příchodu do shora uvedených místností a
právo volného odchodu z nich a právo přijímat ve vybraných místnostech veřejnost, dle
důvodové zprávy bod 1.10.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

15

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1a)
b) Mariánská 7, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s Policií ČR dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod 1c)
d) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 58, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1d)
e) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1e)
f) Černá cesta 3, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
1f)
g) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1g)
h) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 37, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1h)
ch) Synkova 8, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1ch)
i) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 23, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1i)
j) Peškova 2, Olomouc, č.b. 46, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1j)
k) U Letiště 8, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1k)
l) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1l)
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m) Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 68, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1m)
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
b)
na 2 roky - DPS s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc

18

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc – DPS, bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx (Horáková) Monika, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
d)
na půl roku, 3 měsíce, 2 měsíce, s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc - DPS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 30, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc – na 2 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d, e, f)
3. s přechodem nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Obstaravatelská smlouva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a
povinností vlastníka, včetně Přílohy č. 2a, dle důvodové zprávy
3. schvaluje
svěření do správy Správě nemovitostí Olomouc, a.s., pozemků uvedených v Příloze k
důvodové zprávě
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

17

Koncepce vodního hospodářství města Olomouce - pracovní
skupina

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
složení pracovní skupiny Koncepce vodního hospodářství města Olomouce
3. ukládá
zahájit práce na Koncepci vodního hospodářství města Olomouce
T: 29. 11. 2011
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. ukládá
informovat RMO o průběhu zpracování Koncepce vodního hospodářství města Olomouce
T: pololetně
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 13.
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Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce SMOl.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 14.

20

19

8. května - rekonstrukce komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
ponechání termínu realizace rekonstrukce ul. 8. května dle jejího usnesení ze dne
22.3.2011, tj. zahájení nejdříve v r. 2017.
3. schvaluje
zajištění "Měření seismického zatížení vybraných objektů" v ul. 8. května s termínem
provedení ještě v r. 2011.
4. ukládá
odboru investic předložit výsledky měření na jednání RMO po jejich provedení a
vyhodnocení.
T: 17. 1. 2012
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - hodnocení projektů
podaných do výzev č. 9, 10

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
hodnocení projektů dle bodu č. 1 důvodové zprávy a přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
seznam projektů doporučených k financování z Integrovaného operačního programu v rámci
IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
4. schvaluje
- text kontinuální výzvy č. 11 na opatření 1.3 Revitalizace veřejných prostranství
- text výzvy č. 12 na opatření 2.1 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní
sociální bydlení dle příloh č. 3 a 4 důvodové zprávy
5. souhlasí
s vyhlášením výzvy č. 11 a výzvy č. 12 dle bodu č. 3 a 4 důvodové zprávy
6. schvaluje
upravený text Dohody o partnerství uzavírané mezi SMOl a úspěšnými žadateli o dotaci dle
bodu č. 5 důvodové zprávy
7. schvaluje
zařazení nového projektového námětu do indikativního seznamu projektů financovaných
z jiných operačních programů v dokumentu IPRM dle bodu č.6 důvodové zprávy

21

8. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu "Dohod o partnerství" a k podpisu
dokumentů "Potvrzení o výběru projektu" určených pro úspěšné žadatele uvedené v příloze
č. 1 důvodové zprávy
9. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu dokumentu "Potvrzení o zařazení
projektu do IPRM" a podpisu "Dohody o partnerství" uzavřené mezi SMOl a žadatelem
požadujícím zařazení projektového námětu do IPRM
10. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.

21

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Jungmannova dle bodu 1. důvodové zprávy
3. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici U Botanické zahrady dle bodu 2. důvodové zprávy
4. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Božetěchova dle bodu 3. důvodové zprávy
5. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 4. důvodové zprávy
6. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Jungmannova dle bodu 5. důvodové zprávy
7. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Boženy Němcové dle bodu 6. důvodové
zprávy
8. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Tř. Svobody dle bodu 7. důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18.

22

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
pravidla pro přidělování "Označení vozidla vlastníkem zpoplatněné místní komunikace dle
důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 19.

23

Karty typu D

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení karet dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20.

24

Odtahy vozidel

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
kritéria poptávkového řízení dle důvodové zprávy
3. ukládá
vedoucí odboru dopravy zajistit vyhlášení poptávkového řízení dle schválených kritérií
T: 13. 12. 2011
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22.

23

26

Kontrola hospodaření ZŠ Spojenců v roce 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 23.

27

Provedení mimořádné kontroly odborem interního auditu a
kontroly

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. ukládá
provedení mimořádné kontroly dle důvodové zprávy.
T: 29. 11. 2011
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25.

28

Žádost o dotaci do programu Podpora terénní práce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit nejbližšímu zasedání ZMO ke schválení návrh žádosti SMOl o dotaci z programu
Podpora terénní práce vyhlášeného Radou vlády pro záležitosti romské menšiny
T: 13. 12. 2011
O: Rada města Olomouce
3. ukládá
informovat RMO o výsledcích dotačního řízení
T: 13. 3. 2012
O: vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 26.

29

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 xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené
důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68,
dle předložené důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 27.

30

Olomouc region Card pro rok 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodloužení Smlouvy o poskytnutí licenčních práv k projektu „Marketingová podpora
Olomouc region Card“ se stávajícím administrátorem dle důvodové zprávy
3. schvaluje
prodloužení Smlouvy o spolupráci s Olomouckým krajem
4. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce ve smyslu
důvodové zprávy
5. ukládá
uzavřít smlouvy dle bodů 2, 3 a 4 usnesení
T: 17. 1. 2012
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.

31

IPRM - zařazení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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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: 29.

32

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 - jmenování
zástupce zřizovatele do školské rady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. odvolává
z funkce zástupce zřizovatele ve školské radě při Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova
4, Ing.Jiřího Rudolfa dle důvodové zprávy
3. jmenuje
zástupcem zřizovatele ve školské radě při Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova 4,
Mgr.Hanu Pelikánovou dle důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

33

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy a dle
přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol na jednání Zastupitelstva
města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - výše nájemného

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s ponecháním sazby nájemného ve výši 83,99 Kč/m2/měsíc v bytě při Základní škole
Olomouc, Heyrovského 33 dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení nájemce a pronajímatele bytu v objektu Základní školy
Olomouc, Heyrovského 33
T: 29. 11. 2011
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

35

Svozové vozidlo - nájemní smlouva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku ve znění přílohy č.1 důvodové zprávy
3. ukládá
ihned podepsat smlouvu o nájmu dopravního prostředku za pronajímatele
T: 29. 11. 2011
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 34.

36

Organizační záležitosti - organizační změna v Městské policii
Olomouc a odboru dopravy Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změnu v Městské policii Olomouc a odboru dopravy Magistrátu města
Olomouce s účinností od 1. 12. 2011
b) z toho vyplývající změny v rozpočtu Městské policie Olomouc a odboru správy Magistrátu
města Olomouce
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3. ukládá
tajemníkovi MMOl předložit ke schválení dodatek organizačního řádu
T: 29. 11. 2011
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 35.

37

Organizační záležitosti - prověrka BOZP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup prověrky BOZP dle důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat smlouvu dle důvodové zprávy
T: 29. 11. 2011
O: Novotný Martin, primátor města
4. ukládá
navýšit návrh rozpočtu odboru ochrany na rok 2012 o částku dle důvodové zprávy
T: 29. 11. 2011
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 35. 1.

38

Žádost firmy BRISTOL, spol. s r.o. o zařazení herny do
seznamu provozoven, ve kterých lze provozovat výherní hrací
přístroje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nedoporučuje
další rozšiřování Přílohy č.1 OZV č.7/2010 o regulaci výherních hracích přístrojů
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 36.
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39

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1. souhlasí
s konáním akce Tuning Meeting v areálu letiště v termínu 25.5.- 27.5.2012
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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