USNESENÍ
ze 44. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 4. 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
plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu plnění 24. 4. 2012 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A), B) důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo věcného břemene přístupu a užívání
budovy č. p. 415 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 542 zast. pl. v k. ú.
Lazce, obec Olomouc v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení, umístění, vedení,
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného
zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových
topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie
a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění zabezpečovacích
a komunikačních rozvodů a technologií za účelem výroby a rozvodu tepelné energie
ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve prospěch společnosti
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo věcného břemene přístupu a užívání
budovy č. p. 415 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 542 zast. pl. v k. ú.
Lazce, obec Olomouc v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení, umístění, vedení,
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného
zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových
topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie
a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění zabezpečovacích

a komunikačních rozvodů a technologií za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve
smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve prospěch společnosti Dalkia
Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3. záměr prodat budovu č. p. 415 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 542
zast. pl. o výměře 179 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc - (Synkova - C1K1) za podmínek,
že výše uvedené nemovitosti budou využity v souladu s ÚPnSÚ Olomouc a nebudou sloužit
k provozování výherních hracích přístrojů nebo jiných technických herních zařízení
povolených Ministerstvem financí ČR dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
4. záměr pronajmout a následně prodat část pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře
1143 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 647 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
6. pronájem 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 společnosti RK Invest s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 1.6.
7. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 433 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. o výměře 90 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
9. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 173/4 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú.
Chválkovice a parc. č. 1221/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
10. záměr darovat části pozemků parc. č. 388/3 ostat. pl. o výměře 3 m2 (dle GP parc. č.
388/12 ostat. pl. díl "b") a parc. č. 388/8 ostat. pl. o výměře 27 m2 (dle GP parc. č. 388/12
ostat. pl. díl "a"), vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
11. záměr pronajmout pozemek parc. č. 533/33 orná půda o výměře 2035 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
12. záměr pronajmout pozemek parc. č. 533/68 orná půda o výměře 253 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
13. záměr pronajmout vnější obvodovou stěnu výtahové šachty u vstupu do podchodu
k vlakovému nádraží umístěné na části pozemku parc. č. 624/18 ostat. pl. o výměře 1 m2
a části pozemku parc. č. 921 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 761/12 ostat. pl. o výměře 82 m2 a část
pozemku parc. č. 782 trvalý travní porost o výměře 6 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
15. záměr pronajmout pozemek parc. č. 346/68 orná půda o výměře 1120 m2 v k. ú.
Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
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16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 44 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
17. záměr pronajmout část 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 dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
18. záměr pronajmout nebytové prostory č. 2 o výměře 19,43 m2, č. 3 o výměře 18,72 m2, č.
5 o výměře 25,53 m2 a č. 6 o výměře 18,04 m2 v podchodu olomouckého přednádraží pod
pozemky parc. č. 804/31 ostat. pl., parc. č. st. 770 zast. pl. a parc. č. 804/3 ostat. pl., vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxx – I-TREND – změna smluvních podmínek dle
důvodové zprávy bod č. 2.11.
19. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 3 m2 v 1.NP budovy bez č.p./č.e. (stavba
občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 1019/5 zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
20. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 15 m2 v 2.PP budovy č. p. 424 (objekt
k bydlení) na pozemku parc. č. st. 375/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc –
město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
21. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 a části
pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 39 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.14.
22. snížení nájemného z 15,- Kč/m2/rok na 5,- Kč/m2/rok od 11. 4. 2012 a snížení výše
náhrady za užívání pozemků, popř. jejich částí, bez právního titulu z 15,- Kč/m2/rok na 5,Kč/m2/rok od 11. 4. 2012 dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
23. pronájem pozemku parc. č. 53/26 ostat. pl. o výměře 128 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
24. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. 37/3 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Mjr.
Karla Haase Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
25. pronájem části větrací šachty podzemního parkoviště umístěné na části pozemku parc.
č. 624/42 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ARES CZ
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
26. pronájem části pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc společnosti ARES CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
27. pronájem pozemku parc. č. 253/2 orná půda o výměře 1381 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti E. W. B. Servis s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
28. pronájem pozemku parc. č. st. 237 zast. pl. o výměře 219 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
29. pronájem pozemku parc. č. st. 238 zast. pl. o výměře 453 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
30. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 474/4 zahrada o výměře
187 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 3.12.
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31. pronájem části pozemku parc. č. 474/4 zahrada o výměře 187 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
32. pronájem části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 470 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
33. pronájem 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 Zemědělskému družstvu
Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
34. pronájem části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 260 m2 a části pozemku
parc. č. 1291/2 ostat. pl. o výměře 188 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
35. předběžný záměr bezúplatně zřídit věcné břemeno obsahující právo chůze a jízdy přes
pozemky parc. č. 473/1 zahrada, parc. č. 473/3 zahrada, parc. č. 475 lesní pozemek, vše
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch
nemovitosti, a to pozemku parc. č. 481/1 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že žadatelé na své náklady zajistí vyhotovení
geometrického plánu na věcné břemeno dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
36. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1123/2 ostat. pl. a parc. č. 1123/1
ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.17.
37. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho
příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy plynovodní přípojky na pozemcích parc. č.
1123/2 ostat. pl. a parc. č. 1123/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
38. pronájem nebytových prostor 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 sdružení Spolek přátel
olomouckého jazzu dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
2. nevyhovuje žádosti
1. společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. o pronájem pozemku parc. č. st. 214 zast.
pl. o výměře 534 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 860 m2, vše v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
2. společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. o zaplacení dlužného nájemného dle
smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/26/2009/Plh ze dne 1. 6. 2009 na pronájem pozemků parc.
č. st. 214 zast. pl. o výměře 534 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře
860 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc v pravidelných měsíčních splátkách
do 31. 12. 2012 dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
3. Pevnostního města Olomouc o udělení souhlasu s umístěním turistických a informačních
tabulí na částech pozemků parc. č. 173/4 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Chválkovice a parc.
č. 1221/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.3.

4

4. společnosti COLCATHAR s.r.o., RK Invest s.r.o., U Kašny s.r.o. a paní xxxxxx o pronájem
nebytových prostor o celkové výměře 67 m2 v 1. NP a nebytové prostory o výměře 5 m2 v 2.
NP v budově č. p. 432, Horní náměstí č. o. 22, tř. Svobody č. o. 33, na pozemku parc. č. st.
373/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.1.
3. nevyhovuje
návrhu pana xxxxxxxxxxxx na zřízení nové „Divadelní kavárny–restaurace–galerie“ v budově
v budově č. p. 432, Horní náměstí č. o. 22, tř. Svobody č. o. 33, na pozemku parc. č. st.
373/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 4.1.
4. souhlasí
s podnájmem nebytového prostoru o výměře 34,41 m2 v 1.NP budovy č. p. 423 (objekt
k bydlení), Švédská č. o. 1, na pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, pro xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
5. uděluje
souhlas Tělovýchovné jednotě Svatý Kopeček s využitím části pozemku parc. č. 531/1
ostatní plocha o výměře 2 500 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro parkování
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
6. trvá
na svém usnesení ze dne 1. 11. 2011 ve věci schválení podání žaloby na zaplacení dlužné
náhrady za užívání pozemků a dlužného nájemného dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EMNS/26/2009/Plh ze dne 1. 6. 2009 na pronájem pozemků parc. č. st. 214 zast. pl. o výměře
534 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 860 m2, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc uzavřené se společností ART INTERIER TEICHMANN s.r.o., a to
vůči společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. a vůči xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 1.5.
7. bere na vědomí
neuplatňování příslušné daně z přidané hodnoty u nájemného za pronájem části pozemku
parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
pronajatého smlouvou o nájmu č. MAJ-EM-NS/66/2009/Plh ze dne 4. 11. 2009, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2010 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 28. 6. 2011 této smlouvy dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
8. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat společnost ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. k vyklizení
části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 860 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
T: 26. 6. 2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru
9. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu 2, bod 1.3. ve věci schválení úplatného
zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene přístupu
a užívání budovy a pozemku v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení, umístění,
vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace
tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně
koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické
energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění
zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií za účelem výroby a rozvodu
tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
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ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu 2, bod 1.3. ve věci schválení úplatného
zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene přístupu
a užívání budovy a pozemku v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení, umístění,
vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace
tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně
koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické
energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění
zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií za účelem výroby a rozvodu
tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3. usnesení RMO ze dne 17. 1. 2012, bod programu 3, bod 3.17. důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu pozemku parc. č. 53/26 ostat. pl. o výměře 128 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. darování částí pozemku parc. č. 388/1 ostat. pl. o celkové výměře 42 m2 (dle GP parc. č.
388/10 ostat. pl. o výměře 21 m2 a parc. č. 388/11 ostat. pl. o výměře 21 m2), vše v k. ú.
Týneček, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
2. darování části pozemku parc. č. 294/3 orná půda (dle GP parc. č. 294/11 ostat. pl.)
o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx do vlastnictví
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
3. darování části pozemku parc. č. 79/3 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP díl "a") v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
4. prodej pozemku parc. č. st. 2517 zast. pl. o výměře 22 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 30 560,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 5.6.
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 433 zast. pl. o výměře 19 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 373/23 ostat. pl. o výměře 516 m2,
parc. č. 670/25 orná půda o výměře 2 170 m2 a části pozemku parc. č. 616/3 ostat. pl.
o výměře 1 700 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
3. žádosti pana xxxx o prodej pozemků parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 792 m2, parc. č.
1647/5 ostat. pl. o výměře 1 729 m2, parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře 2 001 m2, parc. č.
1721/69 ostat. pl. o výměře 950 m2, parc. č. 1721/67 ostat. pl. o výměře 697 m2, parc. č.
1721/30 ostat. pl. o výměře 1 169 m2, parc. č. 1721/39 ostat. pl. o výměře 2 464 m2 a parc.
č. 1721/40 ostat. pl. o výměře 327 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.2.
4. žádosti společnosti MERIT GROUP a.s. o prodej části pozemku parc. č. 624/4 ostat. pl.
o výměře 1 183 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
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12. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové zprávě ve
věci schválení darování části pozemku parc. č. 294/3 orná půda (dle GP parc. č. 294/11
ostat. pl.) o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
13. ukládá
náměstku primátora Ing. I. Vlachovi připravit návrh změn zřizovacích listin příspěvkových
organizací dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
T: 29. 5. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
14. souhlasí
s odpočtem částky ve výši 200 000,- 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)
z nájemného za pronájem nebytových prostor o celkové výměře 554,20 m2 v 1.PP a 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 pronajatých manželům xxxxxxxxxxxxxx
dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 816 ostatní plocha,
ostatní komunikace o celkové výměře 6220 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc a na tělesu
silnice I. třídy I/35 - ulice Tovární-Lipenská, která je umístěna na pozemku parc.č. 824/2
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, silnice I. třídy I/55 - ulice Rolsberská, která je umístěna
na pozemcích parc.č. 816 a parc.č. 824/2, oba v k.ú. Hodolany, obec Olomouc a silnice I.
třídy I/46 – ulice Hodolanská, která je umístěna na pozemcích parc.č. 824/1 a parc.č. 824/2,
oba v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, vše ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem
státu příslušející Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, dle bodu 1
důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 842/3 ostatní plocha,
silnice o výměře 3424 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc a na tělesu silnice č. III/03551, vše
ve vlastnictví Olomouckého kraje s příslušností hospodařit s majetkem náležející Správě
silnic Olomouckého kraje, dle bodu 2 důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Veřejná zakázka č. 12004- zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Sportujeme společně – ZŠ Zeyerova – rekonstrukce hřiště“ archivní číslo 12004 uchazeči
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Veřejná zakázka č. 12005- zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Ochrana stokové sítě proti povodním - I. etapa“ archivní číslo 12005 uchazeči dle návrhu
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 1.
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Veřejná zakázka č. 12060 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem „Dodávka 2 vozidel pro MPO na leasing“ archivní číslo 12060.
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle DZ.
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
primátora Martina Novotného k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou
zakázkou.
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 4. 2.
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Veřejná zakázka č. 12001 - zadání

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 DZ.
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2. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ archivní číslo 12001 sdružení uchazečů
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 4. 3.
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Veřejná zakázka č. 12026 zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem „Ul.
Hany Kvapilové – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“ archivní číslo 12026
uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 4.
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Veřejná zakázka č. 12021 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Integrovaný systém nakládání s odpady - podzemní kontejnery v MPR“ archivní číslo 12021
uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 6.
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Veřejná zakázka č. 12048 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
před podpisem smlouvy zajistit finanční prostředky na veřejnou zakázku "Dětské centrum
Husická 19 – rekonstrukce střechy" archivní číslo 12048.
T: 29. 5. 2012
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 7.
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Veřejná zakázka č. 12036 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Klimatizace pro administrativní budovu“ archivní číslo 12036 uchazeči dle návrhu hodnotící
komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 8.
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Veřejná zakázka č. 12064

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o na provedení zadávacího řízení archivní
číslo 12064.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 9.
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr prodat nebytovou jednotku č. 368/101 v domě č. p. 371, 370, 369, 368, 367
(Nešporova 7, 9, 11, 13, 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 160/63960
na společných částech domu a se spoluvlastnickým 160/63960 na pozemku parc. č. st. 576,
577, 578, 579, 580, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, formou
obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 24.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého
posudku činí 125.000,- Kč). Nebytová jednotka je obsazena nájemcem na základě smlouvy
o nájmu. Nabídky budou doručeny do 23. 05. 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 NEŠPOROVA 13“. 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 5.000,- 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.
Termíny prohlídek nebytové jednotky budou realizovány individuálně po dohodě se zájemci,
dle důvodové zprávy bod 1.1.
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3. ukládá
Správě nemovitostí Olomouc, a. s. zajistit nájemci bytové jednotky č. 962/75 v domě č. p.
962 (Foersrova 15) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxx, náhradní byt v domě,
který není určen k prodeji, dle důvodové zprávy bod 1.2.
T: 26. 6. 2012
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 245, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 239 m2, v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 72.500,- Kč, do podílového
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální podíl 16/50 do SJM manželům xxxxxxxxxxxx za kupní
cenu 23.200,- Kč, ideální podíl 8/50 paní xxxxxxxxxx za kupní cenu 11.600,- Kč, ideální podíl
9/50 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 13.050,- Kč, ideální podíl 16/50
paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu 23.200,- Kč, ideální podíl 1/50 paní xxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu 1.450,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.
5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 727/2, zahrada,
o výměře 449 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti spoluvlastníků domu č. p. 372 (Přichystalova 42) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
panu xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxx o prodej
pozemku parc. č. 727/2, zahrada, o výměře 449 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 2.2.
7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek domu na ul. Vídeňská č. p. 1103, 1104, 1105 a na ul.
Remešova č. p. 1106, 1107 v Olomouci ve věci vrácení části kupní ceny při prodeji pozemku
parc. č. 105/47, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy
bod 2.3.
8. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 449/17, zahrada, o výměře 142,60 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek, dle důvodové zprávy bod 3.1.
9. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 449/17, zahrada, o výměře 79,40 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek, dle důvodové zprávy bod 3.2.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Rozpočtové změny roku 2012 + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2012, včetně dodatku č. 1
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy, včetně dodatku č. 1

11

3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2012 dle důvodové zprávy
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2012 dle
dodatku č. 1
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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Rozpočtové změny roku 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s provedením rozpočtové změny dle důvodové zprávy
3. ukládá
ekonomickému odboru seznámit Zastupitelstvo města
rozpočtovými změnami roku 2012 dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru

Olomouce

Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 6. 1.
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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:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
ČR-krajské ředitelství policie olomouckého kraje, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
Vrchní státní zastupitelství, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
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se

schválenými

xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
b)
na 2 roky - DPS s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 21, Olomouc
d)
na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
ČR-krajské ředitelství policie olomouckého kraje, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 8.května 36, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d, e, f)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

17

Zájmové sdružení OK4Inovace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zapojením města do přípravy inovačních voucherů dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.
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Hasičská zbrojnice Topolany

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
řešení směny parcel dle bodu C) 1. důvodové zprávy
3. ukládá
odboru investic postupovat dle bodu C) 1. důvodové zprávy
T: srpen 2012
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložené dohody dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna – bar
GARRIGUE v ulici Masarykova 11 , Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxx,
Trnkova 16, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2012.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RISTORANTE IL
CASTELLO v ulici 28.října 3, Olomouc, v rozsahu 41,5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx,
Pavelčákova 8 , 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2012.
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL
v ulici tř.Svobody, Olomouc, v rozsahu 10 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxx, Vojanova 6,
779 00 Olomouc, na dobu od 1. 5. do 30.9. 2012.
6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIVNICE v ulici
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 38,5 m2 pro žadatele p. xxxxxxx, U Výpadu 4, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.10. 2012.
7. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KÁVA v ulici
Masarykova 56, Olomouc, v rozsahu 40 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx, Ostrožská Lhota
385, 687 23, na dobu od 1.5. do 31.10. 2012.
8. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení hotelu PALÁC v ulici
tř.1.máje, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele f. SPZ DESIGN, s.r.o., Šternberská 8,
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779 00 Olomouc - Týneček, na dobu od 1.5. do 31.10. 2012.
9. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinotéka U TŘÍ
BRATŘÍ v ulici Hrnčířská 6, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2 pro žadatele p. xxxxx, Hrnčířská 6,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.10. 2012.
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR 60 v ulici Uhelná
8, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx, Husitská 18, 779 00 Olomouc,
na dobu od 1.5. do 31.10. 2012.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12.

21

Smlouva o poskytnutí účelového investičního transferu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelového investičního transferu dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat Smlouvu o poskytnutí účelového investičního transferu
T: 15. 5. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.

22

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Štítného dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Palivové hospodářství na letišti Olomouc Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16.

25

Karty typu D

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Výroční zpráva Informačního centra Olomouc za rok 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
výroční zprávu Informačního centra Olomouc za rok 2011
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.

27

Pojmenování ulic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navrženými názvy ulic dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit navržené názvy ulic dle upravené důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO
T: ihned
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit navržené názvy ulic
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 19.

28

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb - Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plánované akci "Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Olomouc"
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 20.

29

Petice - Přichystalova 70

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem odpovědi dle důvodové zprávy
3. ukládá
ihned odpovědět nájemníkům domu Přichystalova 70 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
T: 15. 5. 2012
O: vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 21.
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30

Sociální dávky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyplacení dávek z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
vyplývajících z důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit ZMO se schválenými návrhy na rozpočtové změny roku 2012 dle bodu 4 důvodové
zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
informovat RMO o přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu
sociálních dávek
T: září 2012
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 22.

31

Mateřská škola Olomouc, Jílová 41 - 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, Jílová 41,
dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace
T: 15. 5. 2012
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

32

Podpora MŠ jiných zřizovatelů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím podpory žadateli včetně rozpočtové změny dle důvodové zprávy
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3. ukládá
předložit návrh na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T: zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

33

Ošetření dřevin v historických parcích - závěrečné vyúčtování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Ošetření dřevin v historických
parcích" (bankovní účet č. 3914772/0800) včetně výpisů ze zvláštního bankovního účtu
do konce roku 2022 dle bodu 4.3 důvodové zprávy.
T: 15. 5. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
zrušit zvláštní účet č. 3914772/0800 (projekt "Ošetření dřevin v historických parcích") dle
bodu 3.2 důvodové zprávy
T: 15. 5. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou
v rámci realizace projektu "Ošetření dřevin v historických parcích" do konce roku 2022 dle
bodu 4.3
T: 15. 5. 2012
O: vedoucí odboru investic
5. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Ošetření dřevin
v historických parcích" do konce roku 2022 dle bodu 4.3 důvodové zprávy
T: 15. 5. 2012
O: vedoucí odboru evropských projektů
6. ukládá
povinnosti dle bodu 4.1 a) - d) důvodové zprávy
T: 15. 5. 2012
O: vedoucí odboru životního prostředí
7. souhlasí
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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34

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: 26.
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Církevní gymnázium německého řádu - žádost o partnerství

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s nefinančním partnerstvím statutárního města Olomouc v projektu Církevního gymnázia
německého řádu dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 15. 5. 2012
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
podepsat Prohlášení o partnerství dle přílohy důvodové zprávy
T: 15. 5. 2012
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

36

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: 28.
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Stanovení termínů konání RMO a ZMO ve 2. pololetí roku 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
termíny konání RMO a ZMO ve 2. pololetí roku 2012 dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 29.

38

Organizační záležitosti-Dodatek č. 31 "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. 31 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2012
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.
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Organizační záležitosti - organizační změny
sociálních věcí Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 5.
2012
3. ukládá
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové
zprávy
T: 15. 5. 2012
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30. 1.
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40

Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu
k zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu k zadávání veřejných zakázek statutárního města
Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2012
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30. 2.
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Dětské hřiště LIDL - realizace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
lokalitu na ulici Peškova pro realizaci dětského hřiště LIDL
3. ukládá
majetkoprávnímu odboru ve věcech smluvních připravit podmínky pro převzetí hřiště do
majetku města
T: 15. 5. 2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru životního prostředí
4. ukládá
odboru životního prostředí převzít hřiště do majetku města a zajistit jeho správu
T: září 2012
O: vedoucí odboru životního prostředí
5. ukládá
odboru investic zajistit investiční činnost pro územní souhlas dětského hřiště na Peškově
ulici
T: srpen 2012
O: vedoucí odboru investic
Předložil:

Novotný Martin, primátor města
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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