USNESENÍ
z 51. schůze Rady města Olomouce, konané dne 26. 6. 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 RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 26.6.2012 dle upravené důvodové
zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
část 4, bodu 33 usnesení Rady města Olomouce ze dne 28. 6. 2011, týkající se Křižovatky
Velkomoravská - Rooseveltova
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.

2

Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1 změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor o výměře 217,66 m2 ve 2. NP
budovy č. p. 434, Horní náměstí č. o. 20, na pozemku parc. č. st. 371, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Českému rozhlasu dle důvodové zprávy bod
č. 1.2.
2. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor o výměře 502,95 m2 ve 2. NP
budovy č. p. 433, Horní náměstí č. o. 21, na pozemku parc. č. st. 372, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Českému rozhlasu dle důvodové zprávy bod
č. 1.2.
3. předběžný záměr darovat část pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 4 290 m2 v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc, včetně zděné zídky s kovovými branami, kovového
oplocení se zděnou podezdívkou, drátěného plotu a dlážděného vstupu do budovy č. p. 788
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1080 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové
zprávy bod č. 1.3.
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 57/10 orná půda o výměře 270 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.

5. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 910/6 ovocný sad o celkové výměře 2 288 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
6. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/278/2002/Plh uzavřené se
Zemědělským družstvem Slavonín o pozemek parc. č. 910/7 ovocný sad o výměře 8 336 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a úpravu výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
7. záměr prodat ideální podíl 1/2 pozemku parc. č. 317/14 ostat. pl. o výměře 365 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.3.
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1930 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Lošov,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
9. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1703 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1132/3 ostat. pl. o výměře 150 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1059/20 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1176/3 ostat. pl. o výměře 87 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
13. záměr pronajmout a následně prodat části pozemku parc. č. 812/33 orná půda o celkové
výměře 3 570 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
14. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 411,90 m2 v 1.NP budovy č.p.
889 (bytový dům), Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl., vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
15. záměr pronajmout budovu bez čp/če (garáž) s pozemkem parc. č. 506/2 zast. pl.
o výměře 25 m2 a část pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 522 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
16. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 255 m2 v 1.PP a 1.NP budovy č. p. 194
(objekt k bydlení), Dolní náměstí č. o. 7, na pozemku parc. č. st. 615, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, společnosti Bronislava Paučková s.r.o. –
změna subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
17. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 30,67 m2 v 1.NP, vchod č. 2, budovy č. p.
587, 594 (stavba občanského vybavení), Slovenská č. o. 5, na pozemku parc. č. st. 7/1, 7/2,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
18. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 24,87 m2 v 1.NP, vchod č. 3, budovy č. p.
587, 594 (stavba občanského vybavení), Slovenská č. o. 5, na pozemku parc. č. st. 7/1, 7/2,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
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19. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 15,33 m2 v 1.NP, vchod č. 2, budovy č. p.
587, 594 (stavba občanského vybavení), Slovenská č. o. 5, na pozemku parc. č. st. 7/1, 7/2,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
20. záměr pronajmout nebytové prostory – garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
21. záměr pronajmout nebytové prostory ¬– garážové stání č. 17 o výměře 36,90 m2 v 1. PP
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
22. záměr pronajmout nebytové prostory – garážové stání č. 4 o výměře 21,50 m2 v 1. PP
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
23. záměr pronajmout nebytové prostory – garážové stání č. 6 o výměře 21,50 m2 v 1. PP
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
24. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 525 zahrada o výměře
205 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
25. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 821/3 zahrada o výměře
64 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxx a paní xxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 3.3.
26. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/30//2006/Gl ze dne 8. 6. 2006,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 1. 2009, uzavřené s Fotbalovým klubem Nemilany o části
pozemků parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 a parc. č. 770/1 orná půda o výměře 39
m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
27. prodloužení termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 11. 2012
u pronájmu s následným prodejem pozemku parc. č. 147/2 orná půda o výměře 420 m2
v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
28. pronájem pozemku parc. č. 1106/20 zahrada o výměře 290 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
29. pronájem pozemku parc. č. 458/2 zahrada o výměře 184 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc panu xxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
30. pronájem části pozemku parc. č. 453/2 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
31. pronájem části pozemku parc. č. 761/12 ostat. pl. o výměře 256 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
32. pronájem části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 117 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
33. pronájem pozemku parc. č. 46/1 ostat. pl. o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č. 46/2
ostat. pl. o výměře 178 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc Zemědělskému družstvu
Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
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34. pronájem pozemku parc. č. 377/94 orná půda o výměře 226 m2 v k. ú. Týneček, obec
Olomouc ZD Bohuňovice s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
35. pronájem části pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 23 572 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. dle důvodové
zprávy bod č. 3.13.
36. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/86/2004/M, ve znění dodatku č.
1, uzavřené s ČR – Státní rostlinolékařskou správou o část pozemku parc. č. 1721/10 orná
půda o výměře 8 089 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a úpravu výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
37. pronájem části pozemku parc. č. 203/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Bělidla, obec
Olomouc a části pozemku parc. č. 616/7 ostat. pl. o výměře 52 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
38. 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 plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 717 ostat. pl., parc. č. 639 ostat.
pl., parc. č. 731 ostat. pl., parc. č. 700/7 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
39. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy na pozemku parc. č.
83/2 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
40. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky
na pozemku parc. č. 926 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
41. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování chodníku,
veřejného osvětlení a uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 294/9 ostat. pl.
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx ve prospěch statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
42. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování chodníku,
veřejného osvětlení a uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 294/10 ostat. pl.
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxx ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
43. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování chodníku,
veřejného osvětlení a uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 296/24 ostat. pl.
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxx ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
44. pronájem nebytových prostor o celkové 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 paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
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45. pronájem nebytových prostor o celkové 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 paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
2. nevyhovuje žádosti
1. pana xxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 10. 4. 2012, bod
programu 2, bod 5.10. ve věci doporučení ZMO schválit směnu pozemku parc. č. 514/2
zahrada o výměře 899 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví
pana xxxxxxxxxx a pozemku parc. č. 514/3 zahrada o výměře 887 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana xxxxxxxxx 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 do
podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ideální podíl 1/2) s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. sdružení Krásná Morava o.s. o pronájem části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře
2 244 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
3. Zemědělského družstva Slavonín o pronájem pozemků parc. č. 909 tvalý travní porost
o výměře 3 436 m2, parc. č. 910/1 ovocný sad o výměře 7 289 m2, parc. č. 910/4 ostat. pl.
o výměře 3 868 m2, parc. č. 910/5 ostat. pl. 676 m2, parc. č. 910/7 ovocný sad o výměře
8 336 m2 a částí parc. č. 910/6 ovocný sad o výměře 4 294 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc na dobu určitou 15 let dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
4. Zemědělského družstva Slavonín o pronájem částí pozemku parc. č. 910/6 ovocný sad
o celkové výměře 2 006 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
5. pana xxxxxxxxx o snížení nájemného u pronájmu části pozemku parc. č. 1059/20 ostat. pl.
o výměře 35 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
6. manželů xxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 959/3 ostat. pl. o výměře 15 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
7. paní xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor o celkové 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. 4.1.
8. paní xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor o celkové 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. 4.2.
3. trvá
na usnesení RMO ze dne 10. 4. 2012, bod programu 2, bod 5.10. ve věci doporučení ZMO
schválit směnu pozemku parc. č. 514/2 zahrada o výměře 899 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx a pozemku parc. č. 514/3 zahrada
o výměře 887 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana
xxxxxxxxxxxxxx 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
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vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx
(ideální podíl 1/2) a pana xxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) s tím, že směna bude realizována
bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
4. uděluje
1. souhlas Ústavu experimentálni botaniky AV ČR, v.v.i. s podnájmem části pozemku parc.
č. 1721/10 orná půda o výměře 4 000 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc pro
Univerzitu Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č.3.13.
2. souhlas Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. s podnájmem části pozemku parc.
č. 1721/10 orná půda o výměře 650 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc pro ČR –
Státní rostlinolékařskou správu dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
5. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 29. 5. 2012, bod programu 2, bod 1.1. důvodové zprávy ve věci
doporučení ZMO nevyhovět žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci
usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 17 ve věci nevyhovění žádosti
Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl.
o výměře 4 292 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
2. usnesení RMO ze dne 17. 10. 2011, bod programu 2, bod 3.15. ve věci schválení
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 1 725 m2 v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc Tělocvičné jednotě SOKOL Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.3.
3. usnesení RMO ze dne 17. 1. 2012, bod programu 2, bod 3.5. ve věci schválení pronájmu
části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 2 244 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc sdružení Krásná Morava o.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4. usnesení RMO ze dne 15. 6. 2010, bod programu 2, bod 4. 20 ve věci schválení
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování chodníku a
veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 294/2 orná půda (dle GP parc. č. 294/10 ostat.
pl.) ve vlastnictví pana xxxxxxxx a parc. č. 296/9 orná půda (dle GP parc. č. 296/24 ostat. pl.)
ve vlastnictví paní xxxxxxxx, ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 3.18.
5. usnesení RMO ze dne 15. 6. 2010, bod programu 2, bod 4. 20 ve věci schválení
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodu na
pozemcích parc. č. 294/2 orná půda (dle GP parc. č. 294/10 ostat. pl.) ve vlastnictví pana
xxxxxxxxxxxx a parc. č. 296/9 orná půda (dle GP parc. č. 296/24 ostat. pl.) ve vlastnictví paní
xxxxxxxxxxxx, ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 632 orná půda o výměře 641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5
orná půda (dle GP parc. č. 670/5 orná půda ) o výměře 190 m2, vše v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 706 350,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.4.
7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. nové žádosti pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č.
514/2 zahrada o výměře 861 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve
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vlastnictví pana xxxxxxxxxx a části pozemku parc. č. 514/3 zahrada o výměře 847 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana xxxxxxxxx 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 do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) a pana
xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře
641 m2 a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 57/10 orná půda o výměře
900 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
4. žádosti Stavebního bytového družstva Olomouc o darování ideálního podílu 1/2 pozemku
parc. č. 317/14 ostat. pl. o výměře 365 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví
statutárního města Olomouce do vlastnictví Stavebního bytového družstva Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 2.3.
8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 38 ve věci schválení prodeje
pozemku parc. č. 632 orná půda o výměře 641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5 orná
půda (dle GP parc. č. 670/5 orná půda ) o výměře 190 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 959 250,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 1.4.
2. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové zprávě
ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 294/1 orná půda (dle GP parc. č. 294/9
ostat. pl.) o výměře 31 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Zkapacitnění Nemilanky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
akci dle důvodové zprávy k realizaci pro rok 2012
3. schvaluje
smlouvu o společném postupu zadavatelů
4. pověřuje
JUDr. Martina Majora podpisem smlouvy o společném postupu zadavatelů a dalších
dokumentů souvisejících s administrací akce
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5. ukládá
odboru investic zajištění realizace příslušné části stavby ve spolupráci s Povodím Moravy,
s.p.
T: 2. 10. 2012
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2. 1.

4

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou u nájemní smlouvy uzavřené s panem
xxxxxxxxxxxxx (byt č. 2) a u nájemní smlouvy uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx (byt č. 4)
v budově č. p. 423 (Švédská 1) na pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, a ukládá náměstku primátora RNDr. Ladislavu
Šnevajsovi zajistit tuto změnu před prodejem předmětných nemovitostí, dle důvodové zprávy
bod 1.1.
3. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 423 (Švédská 1) na pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha a
nádvoří, a pozemek parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, vše v
k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou
obálkové metody.
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 15.012.000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji
budovy a pozemku.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí
záměr využití.
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 2.250.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce.
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 budou doručeny do 08. 08. 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 ŠVÉDSKÁ 1“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídky budovy a pozemku se uskuteční v úterý dne 10. 07. 2012 a 24. 07. 2012 vždy v
10:00 hod. Informace o prodávaných nemovitostech a uzavřených nájemních smlouvách
včetně znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru
majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, 588 488 457.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.1.
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4. schvaluje
záměr darovat budovu č. p. 808 (Řezníčkova 8) na pozemku parc. č. st. 70/1, zastavěná
plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 388 m2,
a pozemek parc. č. 55/2, zahrada, o výměře 719 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
se všemi součástmi a příslušenstvím Charitě Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců o odprodej bytů v domě č. p. 194 (Dolní náměstí 7) na pozemku parc. č. st.
615, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové
zprávy bod 1.4.
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 3 v domě č. p. 217 (Na Trati 80) na pozemku
parc. č. st. 251/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dle důvodové
zprávy bod 1.5.
7. nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků jednotek pro dům Rooseveltova č. p. 163/č.o. 107 v Olomouci
o pronájem části pozemku parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 123 m2,
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví manželů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,
statutárnímu městu Olomouc, za nájemné ve výši 100 Kč/m2/rok, tj. 12.300,- Kč/rok, dle
důvodové zprávy bod 2.1.
8. schvaluje
pronájem 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,
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 2.2.
9. schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 529, ostatní plocha, o výměře 38 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.3.
10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx ve věci
prodeje pozemku parc. č. 529, ostatní plocha, o výměře 38 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
11. schvaluje
změnu smluvních podmínek při pronájmu pozemku parc. č. 381/17, zahrada, o výměře
168 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Mozartova
č. p. 234/29, dle důvodové zprávy bod 2.4.
12. schvaluje
odstranění sošky Ariona včetně pískovcového podstavce z kašny umístěné na pozemku
parc. č. 380/2, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, sochařskou firmou a zajistit
její uskladnění, a to vše před prodejem předmětného pozemku, dle důvodové zprávy bod
2.6.
13. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 912 m2, v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx,
dle důvodové zprávy bod 3.1.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

5

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 79/1 orná půda o výměře
1699 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx, dle bodu
1 důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 84/2 zahrada o výměře
775 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx, dle bodu
2 důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 81/1 zahrada o výměře
370 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, který je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxx,
dle bodu 3 důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření smlouvy o povolení vstupu na pozemek parc.č. 84/1 zahrada o výměře 798 m2
v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx, dle bodu 4 důvodové
zprávy.
6. schvaluje
uzavření smlouvy o povolení vstupu na pozemek parc.č. 79/2 orná půda o výměře 1456 m2
v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx, dle bodu 5 důvodové
zprávy.
7. schvaluje
uzavření smlouvy o povolení vstupu na pozemky parc.č. 1081/8 orná půda o výměře
788 m2, parc.č. 1100/3 ostatní plocha o výměře 91 m2, parc.č. 1105/2 vodní plocha o
výměře 215 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví společnosti
GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. , dle bodu 6 důvodové zprávy.
8. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování propustku DN 800, horské vpusti a lapače splavenin na části
pozemku parc.č. 712 ostatní plocha o výměře 791 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc a
v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, úprav,
údržby a odstranění propustku DN 800. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví pana
xxxxxxxxxxxxxxxxx (podíl id. 1/27). Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
a bezúplatně, dle bodu 7 důvodové zprávy.
9. schvaluje
uzavření smlouvy nájemní na pronájem silnice II/446 na pozemcích parc.č. 112/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc.č. 115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú.
Lazce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření
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pro Správu silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena za účelem užívání
části silnice pro stavbu „Bezbariérové úpravy komunikací, trasa N – etapa N3 a N4“, na dobu
určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 důvodové zprávy.
10. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 842/3 ostatní plocha, silnice o výměře
3424 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje,
s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude
uzavřena za účelem užívání části silnice č. III/03551 pro stavbu „Holická – Babičkova přechod pro pěší“, na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu
9 důvodové zprávy.
11. schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v právu uložení
kabelového vedení NN veřejného osvětlení na části pozemku parc.č. 842/3 ostatní plocha,
silnice o výměře 3424 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu
oprávněného nebo jím pověřených osob na tento pozemek za účelem provádění údržby a
oprav kabelového vedení NN veřejného osvětlení. Pozemek 842/3 v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc je ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření pro Správu silnic
Olomouckého kraje. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou
úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 10 důvodové zprávy.
12. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 453/17 ostatní plocha, silnice o celkové
výměře 3698 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, s
právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena
za účelem užívání části silnice č. II/635 pro stavbu „Dolní Hejčínská - Rekonstrukce části
stoky BXIV“, na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu
11 důvodové zprávy.
13. schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v právu uložení
kanalizační stoky BXIV DN1000 na části pozemku parc. č. 453/17 ostatní plocha, silnice
o celkové výměře 3698 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu
oprávněného nebo jím pověřených osob na tento pozemek za účelem provádění čištění,
údržby a oprav kanalizační stoky BXIV DN1000. Pozemek 453/17 v k.ú. Hejčín, obec
Olomouc je ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření pro Správu silnic
Olomouckého kraje. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou
úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 12 důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

6

Veřejná zakázka č. 12080 - 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
„Dodávka 2 vozidel pro MPO na leasing“ archivní číslo 12080 uchazeči dle návrhu hodnotící
komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 5.

7

Veřejná zakázka č. 12029 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Přechody pro chodce“ archivní číslo 12029 uchazeči dle návrhu hodnotící komise
obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:

Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.

8

Veřejná zakázka č. 12024 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, jehož nabídka neplnila
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu komise pro otevírání obálek
obsaženém v důvodové zprávě.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Plavecký stadion Olomouc- rekonstrukce venkovního areálu“ archivní číslo 12024 uchazeči
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5. 2.

9

Veřejná zakázka č. P12V0000014 - 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 „Založení krajinného prvku Holický les” “ archivní číslo P12V0000014.
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 RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s
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touto veřejnou zakázkou.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5. 3.

10

Rozpočtové změny roku 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2012
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.

11

Střednědobý rozpočtový výhled SMOl rok 2013 - 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
střednědobý rozpočtový výhled SMOl na rok 2013 - 2015 dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.

12

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s RK INVESTEM, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod 1a)
b) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b)
c) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c)
d) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 26, o velikosti 3+1 se xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d)
e) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 41, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e)
f) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 3+1 se xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f)
g) Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxx a xxxxxx dle důvodové zprávy bod
1g)
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h) Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 25, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h)
ch) Balbínova 9, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+kk s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1ch)
i) Synkova 4, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i)
j) Balbínova 9, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 2+kk se xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2)
k) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 60, o velikosti 0+1 s Dětským domovem dle důvodové
zprávy bod 3)
l) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 47, o velikosti 3+1 se xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4)
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
Dětský domov Olomouc, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
b)
na 2 roky, půl roku – DPS, bezbariérové byty s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbar. byt
xxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbar. byt
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc – na půl roku
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
d)
na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
Spolek přátel olomouckého jazzu, Sokolská 48, Olomouc
Spolek přátel olomouckého jazzu, Sokolská 48, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 6, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Blažejské nám. 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, nám. Hrdinů 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a, b, c)
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3. nesouhlasí se snížením nájemného xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Masarykova 3, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
4. souhlasí se zvýšením nájemného v bytech Přichystalova 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8)
4. ukládá
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi podepsat výpovědi z nájmu bytu dle
důvodové zprávy bod 9 a, b)
T: 17. 7. 2012
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
5. ukládá
provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy bod 10)
T: 17. 7. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

13

ME 2013 v silniční cyklistice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s bezplatným zapůjčením prostor pro technické zázemí závodu dle důvodové zprávy
3. ukládá
vedoucí OVVI nárokovat finanční částku dle důvodové zprávy v rozpočtu pro rok 2013
T: 11. 12. 2012
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 10.

14

Vyřazení DDHM z užívání MPO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle varianty č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 11.

16

15

MŠ Holice - partnerství s UP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

16

Dodatek smlouvy s DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu
městské hromadné dopravy dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat dodatek č. 12 s dopravcem DPMO, a.s.
T: 17. 7. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.

17

Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. vydává
nařízení č. 3/2012 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na
území města Olomouce dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
zapracovat SMS jízdenky do jednotlivých ustanovení Tarifu a SPP IDSOK
T: 18. 9. 2012
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.

17

18

Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.

19

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předloženou dohodu dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ LA FÉE v ulici
Ostružnická 13, Olomouc, v rozsahu 10,54 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxx, Potoční 74, 788 13
Vikýřovíce, na dobu od 1.7. do 31.10. 2012.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16.

20

Dodatek č. 37 s TSMO,a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č.37 s TSMO, a.s. dle přílohy č.1 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat dodatek č.37 s TSMO,a.s.
T: 17. 7. 2012
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17.

21

Pořízení speciálního grafického sw pro odbor dopravy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
pořízení sw MAPA2010 pro odbor dopravy dle přiložené důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat smlouvu na pořízení sw MAPA2010 dle přiložené důvodové zprávy
T: 17. 7. 2012
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.

22

Aktivity pro seniory

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
navrhovaný způsob finančního zabezpečení aktivit pro seniory dle bodu 1 písm. B), divadelní
představení, písm. D), výstava fotografií, a písm. F), odborná konference, důvodové zprávy
3. ukládá
jednat s ředitelem Zoologické zahrady Olomouc, p. o. , o poskytnutí vstupného pro seniory,
členy klubů seniorů SMOl, za podmínek dle důvodové zprávy, bod 1 písm. C)
T: 4. 9. 2012
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
4. schvaluje
vznik klubovny pro seniory na náměstí Sadovém 7, Olomouc - Sv. Kopeček dle postupu
uvedeného v bodě č. 2 důvodové zprávy
5. ukládá
vedoucímu odboru sociálních věcí připravit podmínky pro vznik klubovny pro seniory dle
důvodové zprávy
T: 2. 10. 2012
O: vedoucí odboru sociálních věcí
6. schvaluje
vznik klubu pro seniory na náměstí Sadovém 7, Olomouc - Sv. Kopeček dle postupu
uvedeného v bodě č. 2 důvodové zprávy
7. ukládá
vedoucímu odboru sociálních věcí připravit podmínky pro vznik klubu pro seniory dle
důvodové zprávy
T: leden 2013
O: vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 19.
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23

Žádosti NNO v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
úpravu využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „Charita Olomouc“, dle
předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
úpravu využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „o. s. InternetPoradna.cz“,
dle předložené důvodové zprávy
4. souhlasí
s poskytnutím podpory společnosti TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., z rozpočtu SMOl dle
důvodové zprávy včetně rozpočtové změny vyplývajících z důvodové zprávy
5. ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrh na poskytnutí podpory společnosti
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., z rozpočtu SMOl
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
6. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpory dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro
poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T: 2. 10. 2012
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 20.

24

Příprava rodinné politiky SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
přípravu rodinné politiky statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
3. ukládá
vedoucím odboru sociálních věcí, odboru koncepce a rozvoje, odboru školství, podílet se na
tvorbě rodinné politiky dle bodu 3. důvodové zprávy
T: září 2013
O: vedoucí odboru sociálních věcí
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru školství
vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 21.

20

25

Spolupráce města v projektech dalších subjektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
podepsat dohodu o budoucí spolupráci SMOl se subjektem o. s. InternetPoradna.cz ve znění
návrhu, potvrdit záměr o spolupráci s partnerem Icontio CR, s.r.o. ve znění návrhu
T: 17. 7. 2012
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
3. ukládá
informovat RMO o výsledku žádostí o podporu projektů podávaných žadateli o. s.
InternetPoradna.cz a Icontio CR, s.r.o.
T: 11. 12. 2012
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 22.

26

Audit hospodaření oddělení správa letiště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. předložené důvodové zprávy
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 23.

27

Kontrola hospodaření s majetkem u ZŠ Mozartova 48 v roce
2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 24.
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28

Kontrola hospodaření s finančními prostředky za rok 2011 u
MŠ Michalské stromořadí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25.

29

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené důvodové
zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 26.

30

Zahraniční kontakty města Olomouce ve 2. pol. roku 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložený předběžný plán zahraničních kontaktů města Olomouce na 2. pol. roku 2012
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 27.

31

Sportovní přenosy na Horním náměstí - zařazení do soupisu
nekrytých požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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32

BRKO Olomouc - závěrečné vyhodnocení projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Rozšíření odděleného sběru
BRKO v Olomouci" včetně příslušných výpisů z bankovního účtu 4525912/0800 do konce
roku 2023 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 17. 7. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnými zakázkami
vyhlášenými v rámci realizace projektu "Rozšíření odděleného sběru BRKO v Olomouci" do
konce roku 2023 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 17. 7. 2012
O: vedoucí odboru investic, vedoucí odboru životního prostředí
4. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Rozšíření odděleného
sběru BRKO v Olomouci" do konce roku 2023 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 17. 7. 2012
O: vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu a
během této doby zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu (ani
právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby) nejméně po dobu 5 let od
ukončení realizace projektu (tj. minimálně do 30.11.2016). Po tutéž dobu bude zajištěn řádný
provoz předmětu podpory a bude udržena kapacita odděleného systému separace a svozu
odpadů dle bodů 3.1 a 3.2 důvodové zprávy
T: 17. 7. 2012
O: vedoucí odboru životního prostředí
6. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Výzva č.31 - Závazek konečného příjemce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Cyklostezka Hlušovice (reg.číslo projektu:
CZ.1.12/1.3.00/31.01534) s vyčleněním finančních prostředků až do výše 3 671 868 Kč z
rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s
každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši
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139 335 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 696 675 Kč) od finančního
ukončení projektu.
3. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc,k.ú.
Povel (reg.číslo projektu: CZ.1.12/1.3.00/31.01532) s vyčleněním finančních prostředků až
do výše 3 112 215 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na
realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění
udržitelnosti projektu ve výši 203 900 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí
1 019 500 Kč) od finančního ukončení projektu.
4. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Jantarová stezka 2. část (reg.číslo projektu:
CZ.1.12/1.3.00/31.01531) s vyčleněním finančních prostředků až do výše 2 367 596 Kč z
rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s
každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 109
100 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 545 500 Kč) od finančního
ukončení projektu.
5. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Cyklostezka Holice - Nové Sady (reg.číslo projektu:
CZ.1.12/1.3.00/31.01533) s vyčleněním finančních prostředků až do výše 4 923 698 Kč z
rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s
každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 73
042 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 365 210 Kč) od finančního
ukončení projektu.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Cyklostezka Hlušovice (reg.číslo projektu:
CZ.1.12/1.3.00/31.01534) vyčlenění finančních prostředků až do výše 3 671 868 Kč z
rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a
každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 139
335 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 696 675 Kč) od finančního
ukončení projektu.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc,k.ú.
Povel (reg.číslo projektu: CZ.1.12/1.3.00/31.01532) vyčlenění finančních prostředků až do
výše 3 112 215 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na
realizaci tohoto projektu a každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění
udržitelnosti projektu ve výši 203 900 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí
1 019 500 Kč) od finančního ukončení projektu.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Jantarová stezka 2. část (reg.číslo projektu:
CZ.1.12/1.3.00/31.01531) s vyčleněním finančních prostředků až do výše 2 367 596 Kč z
rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s
každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 109
100 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 545 500 Kč) od finančního
ukončení projektu.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Cyklostezka Holice-Nové Sady (reg.číslo projektu:
CZ.1.12/1.3.00/31.01533) vyčlenění finančních prostředků až do výše 4 923 698 Kč z
rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a
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každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 73 042
Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 365 210 Kč) od finančního ukončení
projektu.
10. ukládá
v případě schválení jednotlivých projektových žádostí předložit Zastupitelstvu města
Olomouce závazek na vyčlenění finančních prostředků na zajištění finančního krytí vlastních
zdrojů na realizaci a udržitelnost jednotlivých projektů.
T: zasedání ZMO
O: vedoucí odboru evropských projektů
11. schvaluje
složení realizačního týmu dle bodu 3 důvodové zprávy.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

34

LMO a.s. - výběrové řízení na ředitele

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a informace o průběhu výběrového řízení na ředitele LMO
a.s.
2. doporučuje
představenstvu společnosti jmenovat v souladu se závěry výběrové komise ředitelem LMO
a.s. vítězného uchazeče Ing. Davida Janáska
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 31.

35

MDO - divadelní kavárna

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na divadelní kavárnu dle důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 32.

36

ZŠ Heyrovského

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup provedení prací dle důvodové zprávy
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3. schvaluje
zadání prací dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

37

Petice občanů - náprava baru herny na Selském náměstí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
text návrhu odpovědi petentům ve věci žádosti o nápravu v baru herně na Selském náměstí
63 dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 34.

38

Archeologický průzkum Flora

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zahájením archeologických prací v místě dostavby pavilonu A dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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