USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Olomouce, konané dne 17. 1. 2012
Poznámka:
zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním,
pololetním a ročním plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO:
- k termínu plnění 17.1.2012 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy
- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A), B), C), D) předložené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. skončení nájmu částí pozemků parc. č. 124/6 o výměře 4 m2, parc. č. 79/30 o výměře
1 m2, parc. č. 79/31 o výměře 1 m2, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 125/6 o výměře
3 m2 a parc. č. 124/7 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc – město, části pozemku parc. č.
590/3 o výměře 3 m2 a části pozemku parc. č. 792/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice
a části pozemku parc. č. 818/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, vše ostat. pl. obec Olomouc
pronajatých společnosti BONITREAL s.r.o., zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č.
MAJ-EM-NS/39/2011/Plh o části pozemků parc. č. 124/6 o výměře 4 m2, parc. č. 79/30
o výměře 1 m2, parc. č. 79/31 o výměře 1 m2, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 125/6
o výměře 3 m2 a parc. č. 124/7 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc – město, část pozemku
parc. č. 590/3 o výměře 3 m2 a část pozemku parc. č. 792/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice a část pozemku parc. č. 818/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, vše ostat. pl.
obec Olomouc a úpravu výše nájemného včetně posunutí splatnosti 1. čtvrtletní splátky
nájemného roku 2012 z 5. 1. 2012 na 31. 1. 2012 dle důvodové zprávy bod č. 1.6.

2. společnosti BONITREAL s.r.o. prominutí nájemného za pronájem částí pozemků parc. č.
124/6 o výměře 4 m2, parc. č. 79/30 o výměře 1 m2, parc. č. 79/31 o výměře 1 m2, parc. č.
125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 125/6 o výměře 3 m2 a parc. č. 124/7 o výměře 2 m2, vše v
k. ú. Olomouc – město, části pozemku parc. č. 590/3 o výměře 3 m2 a části pozemku parc.
č. 792/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a části pozemku parc. č. 818/6 o výměře
1 m2 v k. ú. Hodolany, vše ostat. pl. obec Olomouc za období od 1. 1. 2012 do dne skončení
jejich nájmu dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
3. záměr prodat část pozemku parc. č. 670/5 orná půda (dle GP parc. č. 670/63 orná půda)
o výměře 18 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/3), manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/3) a manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ideální 1/3) dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
4. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1218 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 1.7.
5. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1219 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
6. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1220 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
7. záměr prodat pozemek parc. č. 632 orná půda o výměře 641 m2 a část pozemku parc. č.
670/5 orná půda (dle GP parc. č. 670/5 orná půda ) o výměře 190 m2, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 1.7.
8. pronájem pozemku parc. č. st. 212 zast. pl. o výměře 529 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc společnosti EOS GROUP s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
9. pronájem části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 148 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc společnosti EOS GROUP s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
10. záměr prodat část pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP parc. č.
768/3) a část pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 39 m2 (dle GP parc. č. 770/4), vše
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
11. záměr prodat pozemek parc. č. st. 166 zast. pl. o výměře 1 457 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
12. záměr pronajmout a následně prodat pozemek parc. č. 147/2 orná půda o výměře 420
m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
13. záměr pronajmout a následně prodat pozemky parc. č. 1652 zahrada o výměře 93 m2,
parc. č. 1651/1 orná půda o výměře 234 m2 a části pozemků parc. č. 1651/2 orná půda
o výměře 375 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 852 m2, parc. č. 1651/4 orná půda
o výměře 1 413 (vše dle GP parc. č. 1651/3 orná půda o celkové výměře 2 967 m2) a parc.
č. 1961/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1961/4 ostat. pl.) o výměře 34 m2, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
14. záměr prodat pozemek parc. č. 1721/99 ostat. pl. o výměře 1 597 m2 a část pozemku
parc. č. 1721/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/102 ostat. pl.) o výměře 1 763 m2, vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
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15. záměr prodat pozemek parc. č. 63/3 zahrada o výměře 326 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
16. záměr prodat pozemek parc. č. 121/27 orná půda o výměře 219 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.

17. předběžný záměr prodat části pozemku parc. č. 31/50 ostat. pl. o celkové výměře 10 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 113 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
19. záměr pronajmout pozemek parc. č. 139/39 zahrada o výměře 256 m2 a část pozemku
parc. č. 139/2 ostat. pl. o výměře 29 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 605 ovocný sad o výměře 7 m2 v k. ú. Lošov,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
21. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 1712 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 2.11.
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 321 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 69 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín,
obec Olomouc společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 2.13.
24. záměr pronajmout pozemek parc. č. 406/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
25. záměr pronajmout pozemky parc. č. 147/10 trvalý travní porost o výměře 715 m2 a parc.
č. 147/17 trvalý travní porost o výměře 1 040 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.15.
26. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1201/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
27. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 831/5 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
28. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – rozšíření subjektů na
straně nájemců dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
29. výběr nájemce části pozemku parc. č. 449/30 ostat. pl. o výměře 1 490 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc se všemi součástmi a příslušenstvím mezi Univerzitou Palackého
v Olomouci a panemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody, kdy minimální výše
nájemného činí 30.000,- Kč/rok/celý předmět nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
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30. pronájem budovy č.p. 780 (stavba občanského vybavení) s pozemkem parc. č. st. 1196
zast. pl. o výměře 334 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti
Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
31. pronájem části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 2 244 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc sdružení Krásná Morava o.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
32. pronájem pozemku parc. č. st. 903 zast. pl. o výměře 2 264 m2 a částí pozemků parc. č.
415/2 ostat. pl. o výměře 1 095 m2 a parc. č. 415/24 ostat. pl. o výměře 458 m2, vše v k. ú.
Povel, obec Olomouc společnosti Billa Reality spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
33. pronájem částí pozemků parc. č. 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1 m2,
vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a parc. č.
111/1, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o celkové výměře 2 m2 a parc. č. 588 o výměře
1 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2, parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc.
č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše
v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č.
75/135 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č.
148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č.
85/7 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc - město a parc. č. 1348 o výměře 1 m2 v k. ú.
Slavonín, vše ostat. pl. obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 3.7.
34. pronájem části pozemku parc. č. 75/79 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc společnosti ARES CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
35. pronájem části pozemku parc. č. 22/1 ostat. pl. o výměře 11 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
36. pronájem části pozemku parc. č. 790/3 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
37. pronájem části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 170 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
38. pronájem částí pozemků parc. č. 1137/1 orná půda o výměře 500 m2 a parc. č. 1163/3
trvalý travní porost o výměře 45 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
39. pronájem části pozemku parc. č. 1137/1 orná půda o výměře 550 m2 v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
40. pronájem části pozemku parc. č. 451/27 ostat. pl. o výměře 1 673 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc sdružení SK SAM - Sportovní aktivity mládeže Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 3.14.
41. pronájem částí pozemku parc. č. 999/4 ostat. pl. o celkové výměře 30 m2 v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc společnosti ENETEX TECHNOLOGY s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
42. pronájem částí pozemků parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 31 766 m2, parc. č. 21/8
zahrada o výměře 145 m2, parc. č. 21/9 zahrada o výměře 90 m2, parc. č. 21/17 trvalý travní
porost o výměře 46 m2 a pozemků parc. č. 23/1 trvalý travní porost o výměře 152 m2 a parc.
č. st. 725 zast. pl. o výměře 247 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc sdružení SK Olomouc
Sigma MŽ dle důvodové zprávy bod č. 3.16.

4

43. pronájem pozemku parc. č. 53/26 ostat. pl. o výměře 128 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
44. pronájem pozemku parc. č. 117/2 zast. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 3.18.
45. pronájem části pozemku parc. č. 849/30 orná půda o výměře 10 m2 v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
46. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 449/1, parc. č. 111/30, parc. č. 111/23, parc. č.
111/22, vše ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, pozemcích parc. č. 124/2, parc. č. 24/24,
parc. č. 24/9, parc. č. 24/23, parc. č. 24/20, parc. č. 95/3, parc. č. 70/9, parc. č. 66/10, parc.
č. 68/10, vše ostat. pl. v k. ú. Lazce, pozemcích parc. č. 24/26, parc. č. 67/1, vše zahrada
v k. ú. Lazce, obec Olomouc a mostní konstrukce L 6 nad pozemkem parc. č. 77/2 vodní pl.
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 3.20.
47. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 449/1,
parc. č. 111/30, parc. č. 111/23, parc. č. 111/22, vše ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc,
pozemcích parc. č. 124/2, parc. č. 24/24, parc. č. 24/9, parc. č. 24/23, parc. č. 24/20, parc. č.
95/3, parc. č. 70/9, parc. č. 66/10, parc. č. 68/10, vše ostat. pl. v k. ú. Lazce, pozemcích parc.
č. 24/26, parc. č. 67/1, vše zahrada v k. ú. Lazce, obec Olomouc a mostní konstrukce L 6
nad pozemkem parc. č. 77/2 vodní pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
48. 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. 1677/2 ostat. pl., parc. č. 1678/33 orná půda a parc. č. 1678/231 orná
půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
49. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 1677/2 ostat. pl., parc. č. 1678/33
orná půda a parc. č. 1678/231 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
50. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 1677/2 ostat. pl., parc. č. 1678/33 orná
půda a parc. č. 1678/231 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
51. 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. 624/2 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
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52. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Hálkova 20
uzavřené s Českou republikou – Úřadem práce České republiky dle důvodové zprávy bod č.
4.1.
53. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 113,22 m2 v 2.NP v budově č.p. 349
(stavba občanského vybavení), Dělnická 17B, na pozemku parc. č. st. 326 zast. pl. v k. ú.
Neředín, obec Olomouc sdružení Studio Čtyřlístek – občanské sdružení dle důvodové zprávy
bod č. 4.2.
54. pronájem části pozemku parc. č. 593 ostat. pl. o výměře 305 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc sdružení Studio Čtyřlístek – občanské sdružení dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
55. pronájem nebytových prostor o výměře 43,30 m2 v 1.NP budovy č.p. 67 (objekt
k bydlení), Jilemnického č.o. 29, na pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č.
4.3.
56. zařazení částky ve výši 279 200,- Kč do nekrytých požadavků dle důvodové zprávy bod
č. 6.1.
57. poskytnutí jako výpůjčky 3 ks reliéfů Vincence Makovského ve vlastnictví Muzea umění
Olomouc, státní příspěvkové organizace, umístěných na pomníku T. G. Masaryka
nacházejícího se na pozemku parc. č. 95/2 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
2. souhlasí
1. po provedení stavebních úprav spočívajících v rekonstrukci veřejných WC v nebytových
prostorách v 1.NP v budově č.p. 424 (objekt k bydlení), Horní náměstí č.o. 23, na pozemku
parc. č. st. 375/1 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc s odpočtem částky ve
výši 500 000,- Kč bez DPH (ke stanovené výši ceny za stavební úpravy bude uplatněna daň
z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění) za provedení těchto stavebních
úprav z nájemného dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. s prodloužením termínů pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 3.
2013 a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 12.
2013 při pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře
2 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti K - stav stavební a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
3. nevyhovuje žádosti
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc.
č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 3.1.
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zachování nájemného ve výši 2,- Kč/m2/rok u pronájmu části
pozemku parc. č. 790/3 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.10.
3. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu do 31. 5. 2022
u pronájmu pozemku parc. č. 53/26 ostat. pl. o výměře 128 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
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4. společnosti POLIKLINIKA OLOMOUC spol. s r. o. o pronájem části pozemku parc. č.
105/1 ostat. pl. o výměře 216 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 5.2.
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 88/3 orná půda o výměře 6 m2
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.

4. ukládá
odboru majetkoprávnímu zadat zpracování znaleckého posudku na stanovení výše
nájemného pro vymáhání náhrady za užívání pozemků parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře
50 m2 a parc. č. st. 288/2 zast. pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.8.
T: 10. 4. 2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru
5. ukládá
ekonomickému odboru MMOl zařadit částku ve výši 279 200,- Kč do rozpočtu roku 2012
odboru majetkoprávního MMOl pro „neinvestiční transfer nefinančního podnikajícího subjektu
– právnické osobě“ dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
T: 10. 4. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
6. uděluje
1. souhlas manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s provedením stavebních úprav
v maximální výši 500 000,- Kč bez DPH (ke stanovené výši ceny za stavební úpravy bude
uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění), spočívající v
rekonstrukci veřejných WC v nebytových prostorách v 1.NP v budově č.p. 424 (objekt k
bydlení), Horní náměstí č.o. 23, na pozemku parc. č. st. 375/1 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc za podmínky vybudování bezbariérového přístupu k veřejným WC dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. souhlas Univerzitě Palackého v Olomouci s umístěním stavby „Novostavba budovy
Podnikatelského inkubátoru VTP UP Olomouc, blok C“ na částech pozemků parc. č. 1721/6
o výměře 3 562 m2, parc. č. 1648/1 o výměře 233 m2, parc. č. 1649/1 o výměře 55 m2 a
parc. č. 1721/29 o výměře 23 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.12.
7. revokuje
usnesení RMO ze dne 13. 12. 2011, bod programu 2, bod 1.7. ve věci schválení zařazení
částku ve výši 307 100,- Kč do rozpočtu roku 2012 odboru majetkoprávního MMOl pro
„neinvestiční transfer nefinančního podnikajícího subjektu – právnické osobě“ dle důvodové
zprávy bod č. 6.1.
8. neschvaluje
vymáhání náhrady ve výši 228,- Kč za užívání pozemku parc. č. st. 1201/4 zast. pl. a nádvoří
o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za období od 8. 11. 2010 do 30. 9. 2011
po dědicích zemřelého pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
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9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. společnosti BONITREAL s.r.o. vrácení náhrady za užívání a nájemného za pronájem částí
pozemků parc. č. 124/6 o výměře 4 m2, parc. č. 79/30 o výměře 1 m2, parc. č. 79/31
o výměře 1 m2, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 125/6 o výměře 3 m2 a parc. č. 124/7
o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc – město, části pozemku parc. č. 590/3 o výměře 3 m2 a
části pozemku parc. č. 792/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a části pozemku parc. č.
818/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, vše ostat. pl. obec Olomouc za období od 13. 7. 2011
do 31. 12. 2011 v celkové výši 70.131,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
2. prodej části pozemku parc. č. 636 ostat. pl. o výměře 22 m2 (dle GP parc. č. 636/2) v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc a studny 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 panu xxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 36.140,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
3. prodej pozemku parc. č. 735/38 ostat. pl. o výměře 42 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouce paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 70.612,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 5.6.
4. prodej pozemků parc. č. 855/10 ostat. pl. o výměře 29 m2 a parc. č. 855/13 ostat. pl.
o výměře 107 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti HOPR TRADE CZ,
s.r.o. za kupní cenu ve výši 118 020,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
5. prodej části pozemku parc. č. 1117/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1117/4) o výměře 2 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 9 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
6. darování části pozemku parc. č. 619/1 ostat. pl. o výměře 27 m2 (dle GP parc. č. 619/3)
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové
organizace dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
7. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1089/5 ostat. pl. o výměře 164 m2 v k. ú. Černovír,
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
8. uzavření dodatku č. 1 k plánovací č. MAJ-IN-PS/21/2010/Hoa, mezi statutárním městem
Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/29/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
10. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavby parkovacího zálivu a
chodníku na pozemcích parc. č. 148/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 75/1
ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, mezi statutárním městem
Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle
důvodové zprávy bod č. 6.5.
10. doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
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11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti BONITREAL s.r.o. o vrácení nájemného, které zaplatila za společnost
SECOM LTD, spol. s r.o., za pronájem pozemků pronajatých dle smluv o nájmu č. MAJ-EMNS/24/2006/Gl a č. MAJ-EM-NS/17/2008/Plh, na kterých byla umístěna reklamní zařízení
typu MIDIBOARD, v celkové výši 227.439,- Kč a o vrácení náhrady za užívání těchto
pozemků, za období ode dne skončení nájemních smluv uzavřených se společností SECOM
LTD, spol. s r.o. do dne uzavření nové smlouvy o nájmu se společností BONITREAL s.r.o.,
ve výši 57.391,- Kč, kterou rovněž společnost BONITREAL s.r.o. zaplatila za společnost
SECOM LTD, spol. s r.o., vše na základě dohody o přistoupení k závazku ze dne 13. 7.
2011 dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
2. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení termínu prodeje pozemku parc.
č. 632 orná půda o výměře 641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře 146
m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 670/5 orná
půda o výměře 47 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
4. žádosti společnosti K - stav stavební a.s. o prodej budovy č. p. 363 (objekt technického
vybavení) s pozemkem parc. č. st. 510 zast. pl. o výměře 391 m2, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc – (HS Nedvědova) dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
5. žádosti společnosti POLIKLINIKA OLOMOUC spol. s r. o. o prodej části pozemku parc. č.
105/1 ostat. pl. o výměře 216 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 5.2.
6. žádosti společnosti AUTOMON servis s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda
o výměře 1 573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře
450 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
8. žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod
pozemku parc. č. 1089/5 ostat. pl. o výměře 164 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
12. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí úpravu dílčích částek u staveb chodníku a zpevněných ploch u darovací
smlouvy na stavby komunikace a zpevněné plochy – Etapa 1 Dílčí část, mimo chodníků
u objektů č. 4 a č. 5 vybudované v rámci stavby “Obytný soubor Kaskády Hejčín –
komunikace a zpevněné plochy“ dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
13. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 55 ve věci schválení odprodeje
části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) a části pozemku parc.
č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 108 902,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 1.10.
2. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 6 dodatku k důvodové zprávě ve
věci trvání na usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 55 ve věci schválení
odprodeje části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) a části
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pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 108 902,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 1.10.
3. část usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 3 dodatku k důvodové
zprávě ve věci výše kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 2/26 trvalý travní porost
o výměře 85 m2 a části pozemku parc. č. 2/95 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl „a“), vše
v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a schválit kupní cenu ve
výši 106 163,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
4. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 36 důvodové zprávy, ve věci
schválení odprodeje pozemku parc. č. 139/39 zahrada o výměře 256 m2 a části pozemku
parc. č. 139/2 ostat. pl. o výměře 29 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 295 470,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 2.9.
14. schvaluje
záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 1164,20 m2 v suterénu, 1.NP a 2.
NP v budově č.p. 572 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 15 zast. pl.
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti DCI KINO Olomouc s.r.o. dle dodatku
k důvodové zprávě bod č. 1.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Protipovodňová opatření - změna POV

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navrženou změnou POV dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 5.

4

Protipovodňová opatření - řešení nábřeží a mostů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
uplatnit u projektanta mostů změnu povrchu chodníků dle varianty 1 u mostu na Masarykově
a dle varianty 2 u mostu na Komenského
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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3. ukládá
iniciovat jednání řídící rady projektu Morava, Olomouc - II. etapa se všemi zúčastněnými
subjekty
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 6.

5

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parcela č. 219/5 orná půda v k.ú.
Droždín, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx,
dle bodu 1 důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parcela č. 219/3 orná půda v k.ú.
Droždín, obec Olomouc, ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 2 důvodové
zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parcela č. 221/43 orná půda
v k.ú. Droždín, obec Olomouc, ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu
3 důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenských zařízení na části pozemku
parc. č. 813/3 ostatní plocha o výměře 2334 m2 a části pozemku parc. č. 73/2 ostatní plocha
o výměře 1182 m2, oba v k.ú. Hodolany, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na tyto
pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami a opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města
Olomouc, které je stranou budoucí povinnou. Stranou budoucí oprávněnou je společnost
SMP Net s.r.o. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši
500,-Kč bez DPH, dle bodu 4 důvodové zprávy.
6. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění stavby
„Bezručovy sady-lávka, Olomouc“ a v právu vstupu a vjezdu za účelem provádění oprav,
úprav, údržby a čištění stavby na pozemku parc. č. 140 vodní plocha o celkové výměře
14523 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit
s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- + 20% DPH, dle bodu 5 důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Veřejná zakázka č. 11107 - revokace zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. revokuje
část 1 bodu č. 10 usnesení RMO ze dne 13.12.2011 týkající se části III. DZ
2. schvaluje
nová hodnotící kritéria dle DZ
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Veřejná zakázka č. 12004 - 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 „ ZŠ Zeyerova - sportujeme společně“ archivní číslo 12004.
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: 8. 3.
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 152 (Žerotínovo náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 454 m2,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti
TODA IBEX, s.r.o., za kupní cenu celkem ve výši 12.200.000,- Kč, z toho za budovu
7.537.420,- Kč a pozemek 4.662.580,- Kč, splatnou do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy,
dle upravené důvodové zprávy bod 1.1.
3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje
budovy č. p. 152 (Žerotínovo náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 454 m2, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle upravené
důvodové zprávy bod 1.1.
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4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců domu Žerotínovo náměstí 3 a společné žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje budovy č. p. 152
(Žerotínovo náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku
parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 454 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, dle upravené důvodové zprávy bod 1.1.
5. ukládá
ekonomickému odboru zajistit vrácení přijaté kauce ve výši 1.800.000,- Kč společnosti IES
MORAVIA REAL a.s. na č. účtu, ze kterého byla kauce zaslána, dle upravené důvodové
zprávy bod 1.1.
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru, vedoucí ekonomického odboru
6. ukládá
ekonomickému odboru zajistit vrácení přijaté kauce ve výši 1.800.000,- Kč manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle upravené důvodové zprávy bod 1.1.
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 414/28, zahrada, o výměře 221 m2, v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu
celkem 152.000,- Kč, z toho pozemek 150.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 1.2.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 368/6, zahrada, o výměře 846 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 602.000,- Kč, z toho pozemek
600.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 804, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 144 m2, a pozemku
parc. č. 399/62, zahrada, o výměře 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 290.000,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 804,
zastavěná plocha a nádvoří, 36.000,- Kč, pozemek parc. č. 399/62, zahrada, 250.000,- Kč a
náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 119, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 471 m2, v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 123.000,- Kč, z toho za pozemek
120.000,- Kč a náklady 3.000,- Kč, a to podíl 2376/5773 do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 50.623,- Kč, podíl 42/251 panu xxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 20.582,- Kč, podíl 800/5773 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 17.045,- Kč,
a podíl 1631/5773 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 34.750,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 1.5.
11. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 244, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 244/1, ostatní
plocha) o výměře 252 m2, a část pozemku parc. č. 244, ostatní plocha, (dle GP parc. č.
244/2, ostatní plocha) o výměře 250 m2, vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, dle důvodové
zprávy bod 1.6.
12. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1295, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 307 m2, v k. ú.
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Slavonín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7.
13. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 529, ostatní plocha, o výměře 38 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8.
14. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 64/5, zahrada, o výměře 108 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.9.
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek Polská 427/48, Olomouc ve věci prodeje části
pozemku parc. č. 320/1, ostatní plocha, o výměře cca 770 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10.
16. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 240/1, ostatní plocha, o výměře 3598 m2, a část pozemku
parc. č. 240/2, zahrada, o výměře 33 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc (dle GP pozemek
parc. č. 240/4, ostatní plocha, o výměře 1171 m2, pozemek parc. č. 240/5, ostatní plocha,
o výměře 638 m2, pozemek parc. č. 240/6, ostatní plocha, o výměře 57 m2, pozemek parc.
č. 240/1, ostatní plocha , díl ,,a“ o výměře 33 m2 a díl ,,b“ o výměře 1732 m2, vše v k. ú.
Lazce, obec Olomouc), dle důvodové zprávy bod 1.11.
17. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 299, ostatní plocha, o výměře 306 m2, v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.11.
18. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 668, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2, v k. ú.
Lazce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.11.
19. schvaluje
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 54/1, o výměře 157 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc. Výměry části pozemku budou upřesněny až po zpracování GP, dle důvodové
zprávy bod 1.12.
20. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 346/3, ostatní plocha, o výměře 970 m2, v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.13.
21. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 346/3, ostatní plocha, o výměře 690 m2, v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.14.
22. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 279, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 492 m2,
pozemek parc. č. 538/2, zahrada, o výměře 172 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc –
změna smluvních podmínek, dle důvodové zprávy bod 1.15.
23. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 2276, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.15.
24. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 2277, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.15.
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25. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 2278, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.15.
26. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 117/6 v domě č. p. 117 (Černá cesta 43) na pozemku parc.
č. st. 349, zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/14048 na
společných částech domu č. p. 117 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc formou
obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.122.000,- Kč (cena obvyklá dle
znaleckého posudku činí 1.320.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 21. 03. 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 ČERNÁ CESTA 43“. Na obálce musí být rovněž
uvedena doručovací adresa zájemce. 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). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na
depozitní účet statutárního města Olomouce včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude
vrácena kauce. 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 13. 03. 2012 v 9:00 hod, dle důvodové zprávy bod 1.16.
27. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) na pozemku
parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti
665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 665/27626 na pozemku parc.č.st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše v
k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc formou obálkové metody za minimální kupní
cenu ve výši 1.113.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.310.000,- Kč).
Nabídky budou doručeny do 21. 03. 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 ZIKOVA 5“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce.
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). Nabídky musí dále
obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet statutárního města
Olomouce včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce. 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 13. 03.
2012 v 9:45 hod, dle důvodové zprávy bod 1.17.
28. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 07. 09. 2011, bod 4, část 12 ve věci schválení prodeje 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
xxxxxxxxxxxxxx, 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 1.18.
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29. 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 2.259.000,- Kč, z toho za jednotku
1.890.026,- Kč, za pozemek 368.974,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.18.
30. schvaluje
pronájem garážového stání č. 9 o výměře 18,90 m2 v 1. PP v budově č.p. 484 (Peškova 1)
na pozemcích parc. č. st. 861, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. st. 863, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy
bod 1.19.
31. nevyhovuje
žádostem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, ve věci
pronájmu garážového stání č. 9 o výměře 18,90 m2 v 1. PP v budově č.p. 484 (Peškova 1)
na pozemcích parc. č. st. 861, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. st. 863, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.19.
32. nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků domu Voskovcova 722/6, Olomouc, o změnu „Dohody pronajímatelů
o rozdělení nájemného“ za pronájem nebytové jednotky a za umístění antén na střeše domu
Voskovcova 6, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.20.
33. schvaluje
záměr prodat nebytovou jednotku č. 722/61 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
121/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 121/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.20.
34. nevyhovuje žádosti
ČESKÉHO ROZHLASU o zachování stávající výše nájmu bez navýšení DPH za pronájem
nebytových prostor o výměře 217,66 m2 v 2. NP v budově č. p. 434 (Horní náměstí 20), na
pozemku parc. č. st. 371, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, a nebytových prostor o celkové výměře 600,15 m2 v 1. NP, 2. NP a 3. NP
v budově č.p. 433 (Horní náměstí 21), na pozemku parc. č. st. 372, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.21.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Rozpočtové změny roku 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2011 - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
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2011 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2011 dle
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Rozpočtové změny roku 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2012 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu roku 2012 dle
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtovou změnu roku 2012 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Problematika veřejných prostranství v novém územním plánu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru koncepce a rozvoje postupovat dle závěru důvodové zprávy
T: 27. 3. 2012
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 12.
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12

Lokality pro zimní rekreaci - sáňkovací kopce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit návrh dvou nejvhodnějších lokalit pro zimní rekreaci - sáňkovací kopce k realizaci
T: 10. 4. 2012
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 13.

13

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Synkova 8, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1a)
b) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1b)
c) Synkova 4, Olomouc, č.b. 24, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1c)
d) I.P.Pavlova 62 Olomouc, č.b. 27, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1d)
e) Peškova 2, Olomouc, č.b. 32, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1e)
f) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+3 s občanským sdružením ISIS Olomouc,
dle důvodové zprávy bod 1f)
g) Topolová 1, Olomouc, č.b. 28, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2a)
h) Sladkovského 1E, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2b)
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jana, Na Trati 82, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám.6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc

b)
na 2 roky – DPS, bezbar. byt s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbar.byt

c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc - DPS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
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d)
na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nám.Hrdinů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc – 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc – DPS – 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemní smlouvy bez zajištění bytové náhrady a revokuje usnesení
ze dne 13.12.2011:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 30, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
3.
s uzavřením nájemních smluv na byty mimo pořadí:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d)
4.
s uzavřením nájemní smlouvy po výpovědi z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
5. s ponecháním sazby nájemného ve výši 76 Kč/m2/měsíc:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7 a, b)
4. nevyhovuje
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Švédská 1, Olomouc, o poskytnutí slevy z nájemného
dle důvodové zprávy bod 7 c)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

14

Vyhodnocení spolupráce s exekutory

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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15

Zahraniční kontakty města Olomouce v roce 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložený předběžný plán zahraničních kontaktů města Olomouce na rok 2012
3. schvaluje
účast na zahraničních služebních cestách dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 16.

16

VFO pavilon A - archeologický průzkum

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

17

Pasportizace objektu ul. Lafayettova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s bodem C) Návrhem na další postup dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

18

Olomoucký hrad

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
návrh dle varianty 2b) II. upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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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: 21.

20

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Resslova dle bodu 1. důvodové zprávy
3. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Křížkovského dle bodu 2. důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Dodatek smlouvy s DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu
městské hromadné dopravy dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat dodatek č. 11 s dopravcem DPMO, a.s.
T: 17. 1. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23.

22

Tarifní dohoda ve věci dělby tržeb v zóně 71 Olomouc IDSOK

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Tarifní dohodu o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 71 Olomouc IDSOK
22

3. ukládá
podepsat Tarifní dohodu o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 71 Olomouc IDSOK
T: 31. 1. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24.

23

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: 25.

24

Plavecký stadion – rekonstrukce venkovního areálu – podání
žádosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Plavecký stadion –
rekonstrukce venkovního areálu“ do plánované výzvy Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední Morava
3. schvaluje
navržené složení projektového a realizačního týmu dle bodu 2.4. důvodové zprávy
4. souhlasí
s postupem přípravy a realizace projektu dle bodu 2. důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

25

ZOO - Evropské safari

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací projektu dle důvodové zprávy
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Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 27.

26

Odpisování dlouhodobého majetku SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dooprávkování majetku k 31.12.2011 a dále jeho odpisování v následujících letech
způsobem rovnoměrným
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 28.

27

Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 29.

28

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: 30.

29

Inline stezky Hejčínské louky – závěrečné vyúčtování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu Inline stezky Olomouc - Hejčínské
louky reg. č. CZ.1.12/2.1.00/19.01266 (bankovní účet č. 4609112/0800) včetně výpisů ze
zvláštních bankovních účtů do konce roku 2021 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy.
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací stavby a veřejnou
zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektu Inline stezky Olomouc - Hejčínské louky
do konce roku 2021 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Inline stezky Olomouc
- Hejčínské louky do konce roku 2021 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
zrušit zvláštní účet č. 4609112/0800 dle bodu 2.3 důvodové zprávy
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
6. ukládá
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu
Inline stezky Olomouc - Hejčínské louky v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti
projektu (tj. minimálně do 14.12.2016) a během této doby nesmí SMOl majetek získaný
pomocí dotace prodat, darovat, 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 3.1 a) a
3.1 b) důvodové zprávy
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel
7. ukládá
vést evidenci veškerých příjmů a výdajů souvisejících s výstupy projektu Inline stezky
Olomouc - Hejčínské louky v oddělené účetní evidenci i po dobu udržitelnosti projektu dle
bodu 3.1 e) důvodové zprávy
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
8. souhlasí
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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30

Územní plán Olomouc - závěrečné vyhodnocení projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Územní plán Olomouc" včetně
příslušných výpisů z bankovních účtů 27-1801731369/0800 a 1801731369/0800 do konce
roku 2021 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou
v rámci realizace projektu "Územní plán Olomouc" do konce roku 2021 dle bodu 3.3
důvodové zprávy
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Územní plán
Olomouc" do konce roku 2021 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
zajistit vedení oddělené účetní evidence o projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, během období realizace projektu a po dobu pěti let
ode dne ukončení realizace projektu (tj. minimálně do 30.9.2016) dle bodů 3.1 a 3.2
důvodové zprávy
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

31

Smetanovy sady – závěrečné vyúčtování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu Obnova mobiliáře a povrchů
cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady reg. č.
CZ.1.12/2.1.00/13.00662 (bankovní účet č. 4121942/0800) včetně výpisů ze zvláštních
bankovních účtů do konce roku 2021 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy.
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
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3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací stavby a veřejnou
zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektu Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v
olomouckých historických sadech – Smetanovy sady do konce roku 2021 dle bodu 3.3 a)
důvodové zprávy
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Obnova mobiliáře a
povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady do konce roku
2021 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
zrušit zvláštní účet č. 4121942/0800 dle bodu 2.3 důvodové zprávy
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
6. ukládá
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu
Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy
sady v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně do 12.12.2016)
a během této doby nesmí SMOl majetek získaný pomocí dotace prodat, darovat, 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 3.1 a) a 3.1 b) důvodové zprávy
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru životního prostředí
7. ukládá
vést evidenci veškerých příjmů a výdajů souvisejících s výstupy projektu Obnova mobiliáře a
povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady v oddělené účetní
evidenci i po dobu udržitelnosti projektu dle bodu 3.1 e) důvodové zprávy
T: 14. 2. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru životního prostředí
8. souhlasí
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Dodatek č.3 Platového předpisu pro stanovení platů ředitelů
základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je
statutární město Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
27

2. schvaluje
Dodatek č.3 Platového předpisu pro stanovení platů ředitelů základních škol a mateřských
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11 - využití zdrojů
rezervního fondu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
využití zdrojů rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Helsinská
11, dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 9. zasedání ZMO,
konaného 21.12.2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 7, části 3 usnesení ZMO z 21.12.2011 - Návrh rozpočtu SMOl na rok 2012:
- Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených
rozpočtových změnách roku 2012
T: průběžně
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
2. pověřuje
k bodu 8, části 3 usnesení ZMO z 21.12.2011 - Návrh rozpočtu SMOl na rok 2012 Financování rozpočtů :
- 1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha k podpisu smluvní dokumentace související s
přijetím směnečného programu od Komerční banky, a. s.
T: 31. 1. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
3. ukládá
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO z 21.12.2011 - Obecně závazná vyhláška o školských
obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc:
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- informovat o přijatém usnesení, týkajícím se schválení Obecně závazné vyhlášky č.
13/2011 o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město
Olomouc, ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
k bodu 12, části 3 usnesení ZMO z 21.12.2011 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových
organizací - škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc:
- informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení, týkajícím se
schválení Dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, jejichž zřizovatelem je
statutární město Olomouc
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí odboru školství
5. ukládá
k bodu 16, části 3 usnesení ZMO z 21.12.2011 - Pojmenování ulice:
- informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle stanovených směrnic
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
6. ukládá
k podnětu člena ZMO Ing. A. Kropáčka, přednesenému při projednávání bodu „Návrh
rozpočtu SMOl na rok 2012“ na ZMO 21.12.2011:
- poskytnout Ing. Kropáčkovi písemnou informaci o průběhu výběrového řízení, týkající se
akce „Tramvajová trať Nové Sady“
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí odboru investic
7. ukládá
k podnětu člena ZMO PaedDr. M. Skácela, přednesenému při projednávání bodu „Návrh
rozpočtu SMOl na rok 2012“ na ZMO 21.12.2011:
- informovat PaedDr. Skácela o možnosti opravy povrchu komunikace Řepčínská po
provedené rekonstrukci kanalizace
T: 31. 1. 2012
O: vedoucí odboru investic
8. ukládá
k podnětu člena ZMO F. Žáčka, přednesenému při projednávání bodu „OZV o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a
herní místo lokálního herního systému“ na ZMO 21.12.2011:
- zpracovat a předložit orgánům města (RMO a ZMO) rozvahu jak se odrazí finančně v
rozpočtu města částka 30% v rámci rozpočtového určení odvodů a druhá částka 80% z
výherních hracích automatů se zapracováním varianty, zda by mohl vzniknout nějaký
grantový program v rámci města, který by počítal s rozdělením buď celé částky nebo její
části, která bude v rámci novely zákona vybrána
T: 31. 1. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
9. ukládá
k podnětu člena ZMO Ing. M. Marka, přednesenému
programu „Aquapark“ na ZMO 21.12.2011:
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v souvislosti se stažením bodu

- doplnit při zpracování nového materiálu k Aquaparku i podrobné informace o úvěrových a
jiných smlouvách, které byly v souvislosti s Aquaparkem uzavřeny
T: 31. 1. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
10. ukládá
písemně reagovat na připomínky a podněty p. Chladnucha přednesené na ZMO 21.12.2011
dle předložené důvodové zprávy
T: 31. 1. 2012
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 36.
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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: 37.
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Bratislava-Staré Mesto Memorandum o spolupráci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
text Memoranda o spolupráci
3. ukládá
podepsat Memorandum o spolupráci
T: 28. 2. 2012
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Organizační záležitosti - organizační změna v odboru agendy
řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
organizační změnu v odboru agendy řidičů a motorových vozidel dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 2. 2012
3. ukládá
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové
zprávy
T: 31. 1. 2012
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 39.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 27 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 27 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2012
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 39. 1.
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Organizační záležitosti - Smlouva o výpůjčce Hálkova 20

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce dle důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstkyni primátora Mgr. Evu Machovou podpisem smlouvy o výpůjčce
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 39. 2.
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Dodatek Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a
botanickou zahradu mezi SMOl a VFO, a. s., na rok 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s uzavřením dodatku č.4 - 2012 mezi VFO, a.s. a SMOl dle důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat dodatek č.4 - 2012
T: 31. 1. 2012
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 40.
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Horní náměstí - lavičky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle bodu C) 1
3. souhlasí
s objednáním úpravy zbývajících laviček dle dodaného vzorku s hrubším vsypem
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 41.
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Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu zvolit
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedícího Okresního
soudu v Olomouci pro funkční období 2011 - 2015 dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy na
nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 42.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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