USNESENÍ
z 40. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 3. 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

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 27.3.2012 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
- část 4 bodu 2 usnesení Rady města Olomouce z 15.11.2011, týkající se majetkoprávních
záležitostí
- část 7 bodu 2 usnesení Rady města Olomouce z 13.12.2011, týkající se majetkoprávních
záležitostí
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. pronájem částí 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 Univerzitě Palackého v Olomouci dle důvodové
zprávy bod č. 1.1.
2. pronájem části pozemku parc. č. 584/1 ostat. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
3. uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Instalace automatické závory při vjezdu do
areálu Vědeckotechnického parku UP, na ulici Šlechtitelů 21“ na pozemku parc. č. 1721/64
ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, včetně kabelové přípojky NN a
komunikačního kabelu na pozemku parc. č. 1721/64 ostat. pl. a v budově č. p. 813 (stavba
občanského vybavení) s pozemkem parc. č. 1721/63 zast. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc s Univerzitou Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 1.4.

4. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 287 m2 v 1. NP budovy č. p. 551 (objekt
občanského vybavení), na ul. Sokolská č.o. 48 na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná
plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc – změna smluvních podmínek dle
důvodové zprávy bod č. 1.7.
5. změnu smluvních podmínek smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/251/2002/Plh ze dne
31. 10. 2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 3. 2012 uzavřené se společnosti OK DESIGN,
s.r.o na pronájem sloupů veřejného osvětlení dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
6. záměr prodat pozemek parc. č. st. 2517 zast. pl. o výměře 22 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
7. záměr prodat pozemek parc. č. 499/2 zast. pl. o výměře 123 m2 a část pozemku parc. č.
499/1 orná půda (dle GP parc. č. 499/1 orná půda) o výměře 386 m2, vše v k. ú. Droždín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
8. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1601 zast. pl. o výměře 136 m2 a část pozemku parc.
č. 604 ostat. pl. (dle GP parc. č. 604/2 ostat. pl.) o výměře 326 m2, vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
9. záměr prodat část pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 88/36 ostat. pl.)
o výměře 509 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
10. záměr darovat pozemek parc. č. 1917/3 ostat. pl. o výměře 43 051 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR –
Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
11. záměr darovat pozemek parc. č. 710/6 ostat. pl. o výměře 14 396 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic
a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
12. záměr směnit pozemek parc. č. 514/2 zahrada o výměře 899 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a pozemek parc. č. 514/3
zahrada o výměře 887 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc včetně oplocení ve vlastnictví statutárního města Olomouce a
pozemek parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně
studny a oplocení ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že pozemek parc. č.
518/1 zahrada o výměře 641 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně oplocení a pozemek
parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně studny a
oplocení nabudou do podílového spoluvlastnictví pan xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2)
a pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
13. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 237 zast. pl. o výměře 219 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
14. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 238 zast. pl. o výměře 453 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 474/4 zahrada o výměře 187 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 470 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.

2

17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 72 ostatní plocha o výměře 980 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
18. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 433/1 orná půda o výměře 596 m2 a parc. č.
436/7 orná půda o výměře 4 657 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.13.
19. záměr pronajmout část větrací šachty podzemního parkoviště umístěné na části
pozemku parc. č. 624/42 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.14.
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
21. záměr pronajmout pozemek parc. č. 253/2 orná půda o výměře 1381 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 260 m2 a část
pozemku parc. č. 1291/2 ostat. pl. o výměře 188 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.17.
23. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 37/3 zahrada o výměře 390 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
24. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 64,10 m2 v 1.NP budovy č. p. 192, 193
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, v
k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
25. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 62,40 m2 v 1.NP budovy č. p. 192, 193
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, v
k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
26. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 43,90 m2 v 2.NP budovy č. p. 524 (objekt
k bydlení) na pozemku parc. č. st. 68/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc –
město, obec Olomouc společnosti AARON TRADE, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č.
2.21.
27. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 39,60 m2 v 1.NP budovy č. p. 725 (objekt
k bydlení), Fischerova č. o. 4, na pozemku parc. č. st. 808, zastavěná plocha a nádvoří, v
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc – změna smluvních podmínek dle důvodové
zprávy bod č. 2.22.
28. vrácení nájemného ve výši 20.000,- Kč za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 za
pronájem části pozemku parc. č. 624/3 (dříve parc. č. 861/1) ostat. pl. o výměře 8 m2 (stánek
č. 5) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
29. odpuštění nájemného ve výši 20.000,- Kč za období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 za
pronájem části pozemku parc. č. 624/3 (dříve parc. č. 861/1) ostat. pl. o výměře 8 m2 (stánek
č. 5) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Velkoobchod Prostějov, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 3.2.
30. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře
200 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.

3

31. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 251/3 ostat. pl. o výměře
205 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
32. pronájem pozemku parc. č. 1106/22 zahrada o výměře 395 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
33. pronájem části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
34. pronájem části pozemku parc. č. 383/1 orná půda o výměře 1 371 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
35. pronájem pozemku parc. č. 462/2 zahrada o výměře 345 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
36. pronájem části pozemku parc. č. 573/4 ostat. pl. o výměře 110 m2 v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
37. pronájem pozemku parc. č. 221/72 orná půda o výměře 2 724 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
38. pronájem části pozemků parc. č. 509/13 o výměře 112 m2, parc. č. 509/16 o výměře 428
m2, parc. č. 509/17 o výměře 497 m2, parc. č. 509/28 o výměře 528 m2, parc. č. 509/27
o výměře 539 m2, parc. č. 539/33 o výměře 518 m2, parc. č. 539/34 o výměře 460 m2, parc.
č. 539/1 o výměře 780 m2, parc. č. 539/32 o výměře 518 m2, parc. č. 539/31 o výměře 680
m2, parc. č. 539/30 o výměře 646 m2, parc. č. 539/26 o výměře 602 m2, parc. č. 539/25
o výměře 535 m2, parc. č. 782/12 o výměře 178 m2, parc. č. 782/11 o výměře 309 m2, parc.
č. 782/9 o výměře 298 m2, parc. č. 782/8 o výměře 168 m2, parc. č. 782/7 o výměře 171 m2,
parc. č. 782/6 o výměře 56 m2, parc. č. 782/1 o výměře 451 m2, vše orná půda, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 3.12.
39. pronájem části pozemku parc. č. 413/2 ostat. pl. o celkové výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
40. pronájem části pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – rozšíření subjektů na straně nájemců
dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
41. poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 146 orná půda o výměře 1 094 m2, částí
pozemků parc. č. 380/1 ostat. pl. o výměře 4 954 m2, parc. č. 380/3 ostat. pl. o výměře 1 810
m2 a parc. č. 380/2 ostat. pl. o výměře 2 412 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec
Olomouc Sportovnímu fotbalovému klubu Nedvězí dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
42. pronájem částí pozemků parc. č. 380/1 ostat. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 380/3 ostat. pl.
o výměře 4 m2 a parc. č. 380/2 ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce,
obec Olomouc Sportovnímu fotbalovému klubu Nedvězí dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
43. pronájem části pozemku parc. č. st. 371, parkovacího místa č. 6 o výměře 15 m2 v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
44. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1045/22 ostat. pl., parc. č. 1089/1 ostat. pl.,
parc. č. 1089/3 zahrada a parc. č. 1089/4 ostat. pl., vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc a
parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
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Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
45. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1045/22
ostat. pl., parc. č. 1089/1 ostat. pl., parc. č. 1089/3 zahrada a parc. č. 1089/4 ostat. pl., vše
v k. ú. Černovír, obec Olomouc a parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
46. snížení nájemného u nebytového prostoru o výměře 242,35 m2 v 1.NP budovy č. p. 434
(objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 371, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
47. pronájem prodejního stánku ve vlastnictví statutárního města Olomouce umístěného na
části terasy o výměře 8 m2 na pozemku parc. č. 451/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve vlastnictví Sportovního klubu OLOMOUC SIGMA Moravské železárny panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
48. pronájem části budovy o výměře 38 m2 v 1. NP v budově č. p. 510 (objekt obč.
vybavenosti – MŠ Herrmannova 1) na pozemku parc. č. st. 581, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
49. pronájem částí nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště
Neředín na pozemcích parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín,
obec Olomouc panu xxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, panu
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu
xxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxx, společnosti SIGNUM spol. s r. o., společnosti Eduard
Holánek s.r.o., společnosti VEHRA.CZ s.r.o., společnosti OK FLYING SCHOOL s.r.o.,
xxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxx, společnosti AC-FLY s.r.o., společnosti SKY DIVE
CZECH s. r. o., společnosti TECHNOTRADE spol. s r. o. a společnosti AUTOCENTRUM
PŘEROV CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
50. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře
98 m2 a části pozemku parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 45 m2, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
2. souhlasí
1. s odpočtem proinvestované částky z nájemného ve výši 1.075.999,- Kč s DPH (896.666,Kč bez DPH) až do úplného umoření nájemci Spolek přátel olomouckého jazzu, o.s.,
v nebytovém prostoru o výměře 287 m2 v 1. NP budovy č. p. 551 (objekt občanského
vybavení), na ul. Sokolská č.o. 48 na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří,
v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
2. s prodloužením termínu k předložení změny územního rozhodnutí do 30. 9. 2012 při
pronájmu s následným prodejem pozemku parc. č. 265/10 orná půda o výměře 3 518 m2 v
k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti K – stav stavební a.s. dle důvodové zprávy bod č.
1.10.
3. s podnájmem části nebytového prostoru – místnosti o výměře 23,40 m2 v 1.NP budovy č.
p. 725 (objekt k bydlení), Fischerova č. o. 4, na pozemku parc. č. st. 808, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, pro Výtvarku STONOŽKA, o.s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.22.
4. s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 3. 2014
při pronájmu s následným prodejem částí pozemků parc. č. st. 217 zast. pl. o výměře 375 m2
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a parc. č. st. 248 zast. pl. o výměře 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
5. s provedením instalace 2 ks okenních sítí a 11 ks horizontálních žaluzií v nebytových
prostorách o celkové výměře 366,35 m2 v budově č.p. 101 (objekt občanské vybavenosti),
MŠ Lužická č.o. 7, na pozemku parc. č. st. 565 zast. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc
v celkové částce ve výši 11 602,- Kč včetně DPH s tím, že po doložení a odsouhlasení faktur
budou náklady odečteny z nájemného společnosti EUROGASTRO MORAVA s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
6. s umístěním drátěné kóje o rozměru 7 m2 ve vstupní hale budovy č.p. 27, na pozemku
parc.č. st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc,
Technickými službami města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
7. s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o vybudování a umístění technologie plynové
kotelny, podnájemní, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí
o dodávce a odběru tepla pro vytápění a teplé užitkové vody uzavřené dne 4. 8. 1999 mezi
občanským sdružením Fond ohrožených dětí, Městem Olomouc a společností OLTERM &
TD Olomouc, a.s. pro budovu č. p. 1190 s pozemkem parc. č. 42/3 zast. pl. a nádvoří v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc (Sokolská 50) dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
3. nevyhovuje žádosti
1. pana xxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 14. 2. 2012, bod programu 2, bod
1.1. důvodové zprávy ve věci schválení pronájmu nebytových prostor 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 důvodové zprávy bod č. 1.8.
2. manželů xxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1302/1 lesní pozemek o výměře
7 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
3. paní xxxxxxxxxxxx o změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 318/2
zahrada o výměře 350 m2 a pozemku parc. č. st. 681 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
4. manželů xxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze
a jízdy přes pozemek parc. č. 293/1 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce ve prospěch pozemku parc. č. 293/3 orná půda v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
5. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. o snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru
o výměře 37,02 m2 v 1. NP budovy č. p. 291 (stavba občanského vybavení) na pozemku
parc. č. st. 1653, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.1.
6. xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx o snížení nájemného u nebytového prostoru o výměře
242,35 m2 v 1.NP budovy č. p. 434 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 371, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle požadavku nájemce dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
7. pana xxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 600/1 ostat. pl. o výměře 55 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
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8. manželů xxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 600/1 ostat. pl. o výměře 88 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
9. společnosti URGA, s.r.o. o prominutí nájemného u pronájmu částí pozemků parc. č.
1086/19 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1086/53 ostat. pl.) o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41
ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/146 ostat. pl.) o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 ve výši 12 014,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 5.18.
4. ukládá
odboru investic zařadit demolici budovy a vybudování dětského hřiště do plánu investic dle
důvodové zprávy bod č. 1.6.
T: září 2012
O: vedoucí odboru investic
5. ukládá
odboru majetkoprávnímu nabídnout objekt bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. 531/2
zast. pl. o výměře 747 m2 a pozemek parc. č. 531/1 ostat. pl. o výměře 8 588 m2, vše v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti Waldorfská základní škola a mateřská škola
Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
T: 26. 6. 2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru
6. ukládá
odboru majetkoprávnímu v případě, že manželé xxxxxxxxxxxx neuzavřou smlouvu o nájmu
v termínu do 30. 6. 2012, vyzvat je k odstranění oplocení v jejich vlastnictví z pozemku parc.
č. 1938 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a vyzvat je k uhrazení náhrady
za užívání části pozemku parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc ve výši 5,-Kč/m2/rok od 1. 1. 2012 do dne odstranění oplocení dle důvodové
zprávy bod č. 5.8.
T: červenec 2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru
7. bere na vědomí
1. že ČR – Ministerstvo obrany zveřejnilo dne 13. 3. 2012 výběrové řízení na zjištění
zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce nepotřebného nemovitého majetku státu –
Olomouc – Sochorovy kasárna a nesouhlasí s účastí statutárního města Olomouce v tomto
výběrovém řízení dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
2. předloženou důvodovou zprávu dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
8. svěřuje
budovu bez č.p./č.e. (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1384 zast. pl. a
nádvoří o výměře 408 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc do správy společnosti
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
9. uděluje
1. souhlas budoucího vlastníka pozemku parc. č. 1089/5 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zřízením věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1089/5
ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.19.
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2. souhlas panu xxxxxxxxx s podnájmem části objektu č. 14 (hangár v areálu letiště Neředín)
na pozemku parc. č. st. 1400/1 zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc pro pana xxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. prodej budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1399 zast. pl. v k. ú.
Neředín, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 143 760,Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 584/1 ostat. pl.
o výměře 100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc s Univerzitou Palackého v Olomouci při
kupní ceně ve výši 130 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
3. výkup budovy bez č.p./č.e. (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1384
zast. pl. a nádvoří o výměře 408 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví
manželů xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši
1 800 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
4. prodej pozemku parc. č. 121/27 orná půda o výměře 219 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 90 600,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 5.14.
5. prodej pozemku parc. č. 63/3 zahrada o výměře 326 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 312 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
6. prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 746 m2 (dle GP parc. č. 693/8
ostat. pl.) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti Prefa TEC, a.s. za kupní cenu ve
výši 626 020,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
7. prodej části pozemku parc. č. 80 orná půda o výměře 20 m2 (dle GP parc. č. 80/2 orná
půda) v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 38.980,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.17.
8. prodej částí pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1086/53 ostat. pl.)
o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/146 ostat. pl.) o výměře 32
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti URGA, s.r.o. za kupní cenu ve výši 276
600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.18.
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o výkup budovy č.p. 496 (objekt
občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 196 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc z vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 2 807 000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 1.5.
2. žádosti společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o kompenzaci vynaložených nákladů
ve výši 2 243 000,- Kč společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za zmařenou realizaci
podnikatelského záměru, tj. výstavby bytového domu na pozemcích v k. ú. Lazce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
3. žádosti xxxxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. č. 722/3 orná půda o výměře 191 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti eVECTOR group a.s. "v likvidaci" do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
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4. žádosti manželů xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 237 zast. pl. o výměře 219 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
5. žádosti manželů xxxxxxxxxxx o prodej budovy č. p. 183 (jiná stavba) s pozemkem parc. č.
1684/1 zast. pl. o výměře 1 075 m2 a pozemků parc. č. 1685 zahrada o výměře 915 m2 a
parc. č. 1686/1 lesní pozemek o výměře 4 566 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec
Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
6. žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 612/28 ostat. pl. o výměře 142 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 22/16 ostat. pl. o výměře 2 703 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
8. žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 22/15 ostat. pl. o výměře 1 235 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
9. žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 22/17 ostat. pl. o výměře 3 163 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
10. žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 1086/12 ostat. pl. o výměře 3 447 m2
a parc. č. 1086/14 ostat. pl. o výměře 1 944 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.6.
11. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 75/4 ostat. pl. o výměře 263 m2,
parc. č. 76/1 ostat. pl. o výměře 692 m2 a parc. č. 76/6 ostat. pl. o výměře 263 m2, vše v
k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
12. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře
98 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
13. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku
parc. č. 600/1 ostat. pl. o výměře 55 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.9.
14. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 600/1 ostat. pl. o výměře
88 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
15. žádosti manželů xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 178/3 orná půda o výměře
405 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
16. žádosti společnosti "M.K. Harazin, společnost s ručením omezeným" (spol. s r. o.)
o prodej pozemků parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2 a parc. č. 863 zahrada o výměře
1 291 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouc, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
17. žádosti společnosti SPINOPA REAL s. r. o. o výkup pozemku parc. č. st. 1257 zast. pl.
o výměře 8 m2 a části pozemku parc. č. 724/16 ostat. pl. o výměře 348 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti SPINOPA REAL s. r. o. do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
12. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. část usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 25 důvodové zprávy ve
věci schválení darování části pozemku parc. č. 1917 o výměře 44 366 m2 (dle GP parc. č.
1917/1) ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
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Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
2. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 56 důvodové zprávy ve věci
schválení darování části pozemku parc. č. 710/6 ost. pl. (dle GP parc. č. 710/38) o výměře
346 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do
vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
13. schvaluje
1. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 720,17 m2 v 1.PP a 1.NP
v budově č.p. 433 (objekt k bydlení), Horní náměstí č.o. 21, na pozemku parc. č. st. 372 zast.
pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti RK Invest s.r.o. – změna
smluvních podmínek dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1116/8 ostat. pl. o výměře 45 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.2.
3. uzavření smlouvy o právu provést stavbu, a to přístavby kongresové části hotelu NH
Olomouc Congress o výměře 7,5 m2, včetně přeložek inženýrských sítí (areálové osvětlení v
délce 25,1 m a plynová přípojka v délce 1,5 m) na pozemku parc. č. 1116/8 ostat. pl. v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc se společností HOTELPARK STADION a.s. dle dodatku č. 1
důvodové zprávy bod č. 1.2.
14. souhlasí
1. s realizací stavebních úprav nájemcem společností RK Invest s.r.o. v nebytových
prostorách v 1.PP a 1.NP v budově č.p. 433 (objekt k bydlení), Horní náměstí č.o. 21, na
pozemku parc. č. st. 372 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle předložené
dokumentace a s investicemi nájemce zhodnocující nemovitost v maximální výši 3.042.048,Kč včetně DPH za podmínky doložení znaleckého posudku na zhodnocení nemovitosti po
provedení stavebních úprav a s odpočtem vložených investic z nájemného dle dodatku č. 1
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. s uhrazením kupní ceny ve výši 4.000.000,- Kč do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy,
jejímž předmětem je převod pozemků parc. č. 222 o výměře 5 362 m2 a parc. č. 305
o výměře 5 104 m2, oba ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví pana
xxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) a paní xxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.3.
15. nevyhovuje žádosti
1. společnosti RK Invest s.r.o. o prodloužení doby nájmu nebytových prostor o celkové
výměře 720,17 m2 v 1.PP a 1.NP v budově č.p. 433 (objekt k bydlení), Horní náměstí č.o.
21, na pozemku parc. č. st. 372 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc do
28. 2. 2029 dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. společnosti RK Invest s.r.o. o udělení souhlasu s umístěním zimní zahrady na části
pozemku parc. č. 116/2 ostat. pl. v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 1
důvodové zprávy bod č. 1.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. revokuje
usnesení Rady města Olomouce ze dne 28. 11. 2011 v bodě, kterým bylo schváleno
uzavření smlouvy o nájmu plynárenských zařízení (středotlaký plynovod pro zásobování
podnikatelské zóny, stavební objekt SO 02 STL plynovod) na pozemcích parc.č. 429/3
ostatní plocha, parc.č. 429/4 ostatní plocha, parc.č. 540/62 ostatní plocha, parc.č. 557
ostatní plocha, parc. č. 584/1 ostatní plocha, parc.č. 615/14 ostatní plocha, parc.č. 615/15
ostatní plocha a parc.č. 615/19 ostatní plocha, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, mezi Statutárním městem Olomouc jako
pronajímatelem a společností SMP Net, s.r.o. jako nájemcem, v ceně ve výši 1,- Kč za rok
a
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plynárenských zařízení (středotlaký plynovod pro
zásobování podnikatelské zóny, stavební objekt SO 02 STL plynovod) na pozemcích parc.č.
429/3 ostatní plocha, parc.č. 429/4 ostatní plocha, parc.č. 540/1 ostatní plocha, parc.č.
540/62 ostatní plocha, parc.č 557/6 ostatní plocha, parc.č 615/6 ostatní plocha, parc.č.
615/14 ostatní plocha, parc.č. 615/15 ostatní plocha a parc.č. 615/19 ostatní plocha, vše
v k.ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce, mezi
Statutárním městem Olomouc jako pronajímatelem a společností SMP Net, s.r.o. jako
nájemcem, v ceně ve výši 1,- Kč za rok, dle bodu 1 důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat
plynárenská zařízení a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na
pozemcích parc.č. 429/3 ostatní plocha, parc.č. 429/4 ostatní plocha, parc.č. 540/1 ostatní
plocha, parc.č. 540/62 ostatní plocha, parc.č 557/6 ostatní plocha, parc.č 615/6 ostatní
plocha, parc.č. 615/14 ostatní plocha, parc.č. 615/15 ostatní plocha a parc.č. 615/19 ostatní
plocha, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města
Olomouce, a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 důvodové
zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování
vodovodní přípojky (SO 4202), přeložky kabelu (SO 4205), komunikace a zpevněné plochy
(SO 4404) a osazení stromy a keři (SO 4701) na části pozemku parc. č. st. 143/1 zastavěná
plocha a nádvoří o celkové výměře 2822 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to v rozsahu
dle geometrického plánu č. 1980-4/2012. Výše uvedený pozemek je ve vlastnictví
společnosti České dráhy, a.s. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 5 let a za jednorázovou
úplatu ve výši 500,- Kč + 20% DPH, dle bodu 3 důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování
kanalizační přípojky (SO 4201) a plynové přípojky (SO 4203) na části pozemku parc. č. st.
143/1 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2822 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, a to v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 1961-91/2011
(kanalizační přípojka) a v geometrickém plánu č. 1962-91/2011 (plynová přípojka). Výše
uvedený pozemek je ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 56.820,-Kč, dle bodu 4
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důvodové zprávy.
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1346/6 zastavěná plocha
o výměře 576 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit
s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. za účelem provozování „Vodojemu a okolí“.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016 za nájemné ve výši 20.160,Kč bez DPH ročně, dle bodu 5 důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 12004 - námitka

Rada města Olomouce po projednání:
1. vyhovuje
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb námitce stěžovatele proti postupu
zadavatele u veřejné zakázky s názvem „Sportujeme společně – ZŠ Zeyerova –
rekonstrukce hřiště“ archivní číslo 12004 z důvodů uvedených v DZ.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 12043 - revokace zadávacích podmínek

Rada města Olomouce po projednání:
1. revokuje
část 1 a 2 bodu 12 usnesení Rady města Olomouce ze dne 13.3.2012
2. schvaluje
nové technické kvalifikační předpoklady dle důvodové zprávy
3. ustavuje
do hodnotící komise nového člena a náhradníka s odbornou způsobilostí dle důvodové
zprávy.
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.

6

Veřejná zakázka č. 11103 - vyloučení

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zájemce, kteří nesplnili kvalifikaci
v požadovaném rozsahu dle návrhu komise pro otvírání žádostí o účast, posouzení
kvalifikace a otevírání obálek s nabídkami obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.
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7

Veřejná zakázka č. 12047 - 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 „Svatoplukova 11, rekonstrukce ZŠ a MŠ“ archivní číslo 12047.
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.
4. ukládá
ekonomickému odboru ve spolupráci s budoucími uživateli písemně sdělit vedoucímu
oddělení realizace odboru investic, zda se na stavební práce či jiné práce spojené
s investiční akcí vztahuje režim přenesené daňové povinnosti (DPH) a zda je celá stavba
nebo její část realizována v režimu tzv.veřejné správy do 10 dnů od vyžádání.
T: průběžně
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 3.

8

Veřejná zakázka č. 12026 - vyloučení

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil kvalifikaci
v požadovaném rozsahu dle návrhu komise pro otvírání obálek s nabídkami obsaženém
v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 5.

9

Veřejná zakázka č. 12045 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ruší
bod 5 usnesení Rady města Olomouce ze dne 13.3.2012
2. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem „Olomoucký hrad – cestní síť“ archivní číslo 12045.
b) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o na provedení zadávacího řízení
archivní číslo 12024.
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3. 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.
4. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
5. ukládá
ekonomickému odboru ve spolupráci s budoucími uživateli písemně sdělit vedoucímu
oddělení realizace odboru investic, zda se na stavební práce či jiné práce spojené
s investiční akcí vztahuje režim přenesené daňové povinnosti (DPH) a zda je celá stavba
nebo její část realizována v režimu tzv.veřejné správy do 10 dnů od vyžádání.
T: průběžně
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 6.

10

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 21. 12. 2010 bod 5 část 25, ve věci prodeje bytové jednotky č. 718/8
v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku
parc. č. st. 911, 912, 913, 932 , 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 672/87927 na společných částech budovy č. p. 714, 715, 716, 717, 718,
719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912,
913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 713.000,- Kč, z toho za jednotku
702.878,- Kč, za pozemek 7.122,- Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního
práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za
kupní cenu 713.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy
bod 1.1.
3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nevyhovět žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytové jednotky č. 718/8 v budově č. p.
714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911,
912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 672/87927 na společných částech budovy č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932,
933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
za kupní cenu celkem ve výši 713.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 65/4 v domě č. p. 65 (Gorazdovo
nám. 3, 3a) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1247/15720 na společných částech
domu č. p. 65 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1247/15720 na pozemku parc. č. st.
62, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, manželům
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 04. 2012, dle důvodové zprávy bod 1.2.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 459/7, ostatní plocha, o výměře 309 m2, a část pozemku parc. č.
350/5, ostatní plocha, (dle GP díl ,,a“), o výměře 58 m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, za
kupní cenu celkem ve výši 205.300,- Kč, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové
zprávy bod 2.1.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 459/13, ostatní plocha, o výměře 288 m2 a části pozemku parc. č.
350/5, ostatní plocha, (dle GP díl „b“), o výměře 53 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, za
kupní cenu celkem ve výši 190.300,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to
ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům xxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 95.150,-Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených nemovitostí paní
xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 95.150,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 410/3, zahrada, o výměře 92 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
za kupní cenu celkem ve výši 16.500,- Kč, z toho za pozemek 14.500,- Kč a náklady 2.000,Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 2/3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za 11.000,- Kč a podíl o velikosti 1/3 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5.500,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 2.3.
8. schvaluje
zřízení bezúplatného věcného břemene obsahující právo umístění a provozování vodovodní
přípojky včetně vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 410/3, zahrada, ve prospěch
jednotek č. 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5 a 149/6 umístěných v domě č. p. 149 (Boženy
Němcové 3) na pozemku parc. č. st. 176, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
9. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 529, ostatní plocha, o výměře 38 m2, v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.4.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu 431/27148 pozemku parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 363 m2, pozemku parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2,
a pozemku parc. č. st. 1177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 726,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.5.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu 175/6787 pozemku parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 363 m2, pozemku parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2,
a pozemku parc. č. st. 1177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.179,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.5.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu 965/13574 pozemku parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 363 m2, pozemku parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2,
a pozemku parc. č. st. 1177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.252,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.5.
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13. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 21. 12. 2011 bod 4, část 9 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č.
st. 392/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, a to podíl o velikosti 345/3169 paní xxxxxxxx za kupní cenu 4.518,- Kč, podíl
o velikosti 359/3169 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.702,- Kč, podíl
o velikosti 323/3169 panu xxxxxxxx za kupní cenu 4.230,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.531,- Kč, podíl o velikosti 365/3169 paní xxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 4.780,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
4.531,- Kč, podíl o velkosti 361/3169 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.728,- Kč, podíl
o velikosti 377/3169 panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.937,- Kč, podíl o velikosti 347/3169
paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.545,- Kč, kupní cena celkem ve výši 41.502,- Kč, z toho
pozemek 39.402,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.6.
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 392/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 41.502,- Kč, z toho
pozemek 39.402,- Kč a náklady 2.100,- Kč, a to podíl o velikosti 345/3169 paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.518,- Kč, podíl o velikosti 359/3169 do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.702,- Kč, podíl o velikosti 323/3169 do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.230,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.531,- Kč, podíl o velikosti 365/3169 paní xxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 4.780,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní xxxxxxxx za kupní cenu 4.531,- Kč,
podíl o velkosti 361/3169 paní xxxxxxxx za kupní cenu 4.728,- Kč, podíl o velikosti 377/3169
panu xxxxxxxxxx za kupní cenu 4.937,- Kč, podíl o velikosti 347/3169 paní xxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 4.545,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.6.
15. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1396, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 416 m2, v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.7.
16. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 124
m2, a pozemek parc. č. 9, zahrada, o výměře 371 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek v domě Sokolská č.p. 1108 / č.o. 27 a č.p. 1109 /
č.o. 29, Olomouc, 779 00 a společnosti DCI KINO Olomouc s.r.o., dle důvodové zprávy bod
2.8.
17. nevyhovuje
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ve věci pronájmu části
pozemku parc. č. st. 15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 124 m2, a pozemku parc. č.
9, zahrada, o výměře 371 m2, popřípadě části pozemku parc. č. 9, zahrada, o výměře
80 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.8.
18. nevyhovuje
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ve věci udělení souhlasu
s umístěním okenních a vchodových otvorů ve zdi jejich objektu č. p. 569 (Sokolská 31) na
pozemku parc. č. st. 18, zastavěná plocha a nádvoří, směřující k pozemku parc. č. 9,
zahrada, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.8.
19. nevyhovuje
žádosti manželů xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ve věci zřízení věcného břemene
obsahující právo chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. st. 15, zastavěná plocha a
nádvoří, a část pozemku parc. č. 9, zahrada, ve prospěch pozemku parc. č. st. 18, zastavěná
plocha a nádvoří, a budovy č. p. 569 (Sokolská 31) na pozemku parc. č. st. 18, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.8.
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20. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku
parc. č. st. 15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 124 m2, a pozemku parc. č. 9,
zahrada, o výměře 371 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy
bod 2.8.
21. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 727/2, zahrada, o výměře 53 m2, v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.1.
22. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 727/3, zahrada, o výměře 76 m2, v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.2.
23. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 11,96 m2, v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.3.
24. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 69,50 m2, v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.4.
25. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 50 m2, v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.5.
26. nevyhovuje
žádosti xxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 109/4, zahrada, o výměře 191 m2,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.6.
27. schvaluje
ukončení nájemních smluv na pronajatý pozemek parc. č. 109/1, zahrada, v k. ú. Olomouc–
město, obec Olomouc s panem xxxx, paní xxxx a paní xxxxxxxxx, formou výpovědi z nájmu
s tříměsíční výpovědní lhůtou, nebo uzavřením dohody o ukončení nájmu k 31.12.2012, dle
důvodové zprávy bod 3.7.
28. schvaluje
ukončení nájemních smluv na pronajatý pozemek parc. č. 109/4, zahrada, v k. ú. Olomouc–
město, obec Olomouc s panem xxxxx, xxxxx a panem xxxxxxxxxxx, formou uzavření dohody
o ukončení nájmu k 31.12.2012, dle důvodové zprávy bod 3.7.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

11

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
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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 rozpočtové změny roku 2012 dle
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.

12

Výsledky hospodaření SMOl za rok 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce výsledky hospodaření SMOl
za rok 2011 včetně vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2011, a to "bez
výhrad"
b) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.

13

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc
b)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
c)
na půl roku, 1 měsíc s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 30, Olomouc – 1 měsíc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc – 1 měsíc
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c)
2.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

14

Dodatek č. 3 - obstaravatelská smlouva SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a
povinností vlastníka dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Dětská hřiště 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
navrhované lokality dle důvodové zprávy
3. ukládá
odboru koncepce a rozvoje seznámit KMČ s výsledkem projednání v radě města
T: 24. 4. 2012
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. ukládá
odboru investic realizovat dětská hřiště dle zpracovaných návrhů
T: září 2012
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 10.
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Kasárna a letiště Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navrženým rozsahem 0. etapy dle bodu 3. důvodové zprávy
3. souhlasí
se závěry uvedenými v bodě 10. důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 11.

17

PZ Šlechtitelů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vytvoření podmínek pro rozvojový záměr firmy dle bodu 1. důvodové zprávy
3. schvaluje
vstup investora do PZ Šlechtitelů dle bodu 2. důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 12.
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Regionální agentura

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 13.
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Ulice K Hájence

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle bodu 3b) důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.

20

Strukturální fondy EU 2014-2020

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se složením pracovní skupiny pro dopracování strategie urbánní dimenze regionu
Olomoucko dle závěru kapitoly 4.3. důvodové zprávy
3. ukládá
iniciovat jednání se zástupci Olomouckého kraje dle závěru kapitoly 4.3. důvodové zprávy
T: ihned
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
4. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

21

Cyklostezky-financování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt Moravská cyklotrasa na území ORP
Olomouc, k.ú. Povel, Jantarová stezka, 2.část do připravované výzvy Regionálního
operačního programu Střední Morava.
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3. schvaluje
složení projektového týmu dle upraveného bodu 4
4. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Obnova vozového parku tramvají

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se změnou způsobu financování projektu "Obnova vozového parku tramvají" dle bodu 2.1
důvodové zprávy
3. revokuje
své usnesení ze dne 31. 05. 2011, bod 15, část 6, ve věci schválení realizace projektu
"Obnova vozového parku tramvají" reg. č. CZ.1.12./1.2.00/21.01334,vyčlenění finančních
prostředků z rozpočtu města na zajištění spolufinancování vl. zdrojů projektu v roce 2013 ve
výši 100.145.000,- Kč a v roce 2014 ve výši 63.945.000,- Kč, což odpovídá 22,08 %
celkových způsobilých výdajů projektu a v době udržitelnosti projektu, tedy v letech 20142018, vyčlenění částky 85.960.000 Kč na provoz
4. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 22. 06. 2011, bod 12, část 3, ve věci schválení realizace projektu
"Obnova vozového parku tramvají" reg. č. CZ.1.12./1.2.00/21.01334,vyčlenění finančních
prostředků z rozpočtu města na zajištění spolufinancování vl. zdrojů projektu v roce 2013 ve
výši 100.145.000,- Kč a v roce 2014 ve výši 63.945.000,- Kč, což odpovídá 22,08 %
celkových způsobilých výdajů projektu a v době udržitelnosti projektu, tedy v letech 20142018, vyčlenění částky 85.960.000 Kč na provoz
5. schvaluje
realizaci projektu "Obnova vozového parku tramvají" reg. č. CZ.1.12./1.2.00/27.01404,
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění spolufinancování vlastních
zdrojů projektu v roce 2013 ve výši 70 017 000,00 Kč a v roce 2014 25 651 000,01 Kč, tedy
celkem pro projekt 95 668 000,01 Kč a v době udržitelnosti projektu, tedy v letech 20152019, vyčlenění částky 96 750 000,00 Kč na provoz, tj. 19 350 000,00 Kč za rok
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
realizaci projektu "Obnova vozového parku tramvají" reg. č. CZ.1.12./1.2.00/27.01404,
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění spolufinancování vlastních
zdrojů projektu v roce 2013 ve výši 70 017 000,00 Kč a v roce 2014 25 651 000,01 Kč, tedy
celkem pro projekt 95 668 000,01 Kč a v době udržitelnosti projektu, tedy v letech 20152019, vyčlenění částky 96 750 000,00 Kč na provoz, tj. 19 350 000,00 Kč za rok
Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s
výší příspěvku do 5.000,-- Kč

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5.000,-- Kč dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy včetně rozpočtových změn dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 10. 4. 2012
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor
statutárním městem Olomouc
T: 24. 4. 2012
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

24

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: 21.

25

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložené dohody dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA
v ulici Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 22,4 m2 pro žadatelku pí. xxxxx, Lyžbice 760,
739 61 Třinec, na dobu od 16.4. do 31.7. a od 1.9. do 30.9. 2012.
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4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GARNET v ulici
Lazecká 88, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Lazecká 80 A , 772 00
Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2012.
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA
MADLEN na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 74,25 + 0,5 m2 pro žadatele p.
xxxxxxxxxx, Domovina 6, 779 00 Olomouc, na dobu od dobu od 1.4. do 31.10. 2012.
6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ
v ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 22,4 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx, Okružní 7,
Olomouc na dobu od 1.5. do 30.9. 2012.
7. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení cukrárna MIA v ulici
Masarykova č.20 , Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxxxx, Dolany 580,
783 16 Dolany, na dobu od 1.6. do 31.10. 2012.
8. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ TALEROSS
v ulici Žerotínovo náměstí 7, Olomouc, v rozsahu 10,35 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxx,
Werichova 25, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2012.
9. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB
v ulici Dlouhá 54A, Olomouc, v rozsahu 6,4 m2 pro žadatele p. xxxxxxxx, Lužická 10, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.5. do 15.10. 2012.
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SPORTBAR SIGMA
v ulici Lazecká 53 a 55, Olomouc, v rozsahu 4,2 + 4,2m2 ( zbytek je situován na zeleném
pásu – povoluje OŽP ) pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx, Kluče 7, Lošov 198, 779 00 Olomouc,
na dobu od 15.4. do 14.10. 2012.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Odprodej služebních vozidel MPO formou protihodnoty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr odprodeje 2 vozidel MPO formou protihodnoty a cenu dle přiložených znaleckých
posudků
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 23.
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Veřejná služba v roce 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 24.

28

Dětské jesle SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
další způsob úhrady za příležitostný pobyt v Dětských jeslích SMOl dle důvodové zprávy
3. ukládá
ihned zapracovat schválené změny
T: 10. 4. 2012
O: vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25.
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Kontrola čerpání VFP 2011 - MŠ sportovní

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 26.
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Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Dvorského 33 v roce 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 27.
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Pálení čarodějnic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
konání akce dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Národní zahájení DED v r. 2013 - kandidatura Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s pořádáním Národního zahájení DED v roce 2013 v Olomouci a s podáním kandidatury
sekretariátu SHS ČMS
3. stanovila
Bc. Danielu Horňákovou, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací, garantem příprav
Národního zahájení DED 2013 v Olomouci
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Zpřístupnění kostelů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím příspěvku dle předložené důvodové zprávy včetně rozpočtových změn s tím
souvisejících
3. doporučuje
ZMO schválit poskytnutý příspěvek dle předložené důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn
4. ukládá
předložit příspěvek dle předložené důvodové zprávy ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 30.

34

Pojmenování ulic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
upravená "Pravidla postupu pro stanovení názvů nově vznikajících ulic v Olomouci"
3. ukládá
kulturní komisi vytvořit databázi návrhů názvů pro nově vznikající ulice a předložit ji RMO
T: 15. 5. 2012
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4. souhlasí
s navrženými názvy ulic dle upravené důvodové zprávy, část II)
5. doporučuje zastupitelstvu města
schválit navržené názvy ulic
6. ukládá
předložit ZMO radou doporučené názvy ulic k projednání
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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Převod rolby do majetku města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložené návrhy smluv
3. ukládá
podepsat schválené smlouvy
T: 24. 4. 2012
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 32.

36

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení a uzavření nájemní
smlouvy s panem xxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 33.
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Zimní stadion – pracovní skupina

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. jmenuje
pracovní skupinu dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 34.
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Pracovní skupina pro II.B etapu protipovodňové ochrany města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
vznik pracovní skupiny a jmenuje zástupce za město dle důvodové zprávy
3. ukládá
jménem města vyzvat Olomoucký kraj a Povodí Moravy s.p. ke jmenování svých zástupců
do pracovní skupiny
T: 10. 4. 2012
O: Novotný Martin, primátor města
4. ukládá
svolávat jednání pracovní skupiny minimálně jednou za půl roku
T: pololetně
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 35.
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Návrh na delegování zástupců SMOL na valné hromady VHS
Olomouc, a.s. a OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. navrhuje
zástupce SMOL na valné hromady VHS Olomouc, a.s. a Olterm & TD Olomouc, a.s. vč.
náhradníků dle důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
delegovat navržené zástupce SMOL (vč. náhradníků) na valné hromady VHS Olomouc, a.s.
a Olterm & TD Olomouc, a.s.
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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IPRM – zařazení projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení projektového námětu 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: 38.
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Energ. úsporná opatření - část 1 - schválení podmínek dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 115D222001219/2 a dle Smlouvy č.
10067373 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
2007-2013 na realizaci projektu s názvem "Energeticky úsporná opatření na veřejných
budovách, Olomouc - část 1"
3. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy č. 10067373 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 pro projekt
s názvem "Energeticky úsporná opatření na veřejných budovách, Olomouc - část 1"
4. schvaluje
složení realizačního týmu dle bodu 3 důvodové zprávy
5. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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Příspěvek na opravu kostela sv. Cyrila a Metoděje a
kapucínského kostela na Dolním náměstí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím příspěvku na opravu kostela sv. Cyrila a Metoděje a kapucínského kostela na
Dolním náměstí dle předložené důvodové zprávy
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit navrhnuté rozpočtové změny
4. ukládá
předložit ke schválení doporučené rozpočtové změny na nejbližším zasedání Zastupitelstva
města Olomouce
T: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 40.
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Výzva 09 - Přepracování žádosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 41.

45

Zahraniční služební cesta Mnichov

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 42.
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Organizační záležitosti - Řešení úřední desky v souladu
s platnou legislativou

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 2) důvodové zprávy
3. ukládá
ihned tuto variantu realizovat formou veřejné zakázky
T: 10. 4. 2012
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 43.

47

Upgrade telefonní ústředny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
ihned podepsat smlouvu na upgrade telefonní ústředny dle důvodové zprávy
T: 10. 4. 2012
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
3. zařazuje
částku 1 mil. Kč dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
4. ukládá
zařadit částku 400 tis. Kč do návrhu rozpočtu 2013
T: říjen 2012
O: vedoucí odboru informatiky

Předložil:

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 43. 1.

48

Organizační záležitosti - organizační změny v odboru kancelář
primátora Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
organizační změny v odboru kancelář primátora dle předložené důvodové zprávy s účinností
od 1. 5. 2012
3. schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků s účinností
od 1. 5. 2012
4. ukládá
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové
zprávy
T: 24. 4. 2012
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 44.

49

Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. uděluje
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
a žebrání na veřejných prostranstvích pro akci Fotbalová utkání I. Gambrinus ligy konané
v termínech 1.4.2012, 11.4.2012, 15.4.2012, 18.4.2012, 22.4.2012, 6.5.2012, 12.5.2012
3. ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MPO
T: ihned
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 45.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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