USNESENÍ
z 52. schůze Rady města Olomouce, konané dne 17. 7. 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 a
pololetním plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu plnění 17. 7. 2012 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A), B), C) důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
- část 6 bodu 2 usnesení Rady města Olomouce z 27.3.2012, týkající se majetkoprávních
záležitostí, dle části A) důvodové zprávy
- bod 8 usnesení Rady města Olomouce z 24.5.1994, týkající se kontroly provozu hracích
automatů (pololetní úkol), dle části C) důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 536/1 ost. pl. o výměře 238 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc společnosti Lidl Česká republika v. o. s. dle důvodové zprávy bod č.
1.1.
2. uzavření Smlouvy o obstarání díla mezi statutárním městem Olomouc a společností Lidl
Česká republika v. o. s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1.
3. prodloužení termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 3. 2013 při
pronájmu s následným prodejem částí pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 670 m2 a
parc. č. 316/1 orná půda o výměře 506 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1.

4. pronájem části pozemku parc. č. 1176/3 ostat. pl. o výměře 87 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
5. pronájem části pozemku parc. č. 1132/3 ostat. pl. o výměře 150 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
6. uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/3/2003/Sig ze dne 3. 2.
2003 uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni podpisu smlouvy
o nájmu s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
7. pronájem částí pozemku parc. č. 910/6 ovocný sad o celkové výměře 2 288 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
8. záměr pronajmout pozemek parc. č. 104/1 ostat. pl. o výměře 5 833 m2 a části pozemků
parc. č. 105/50 ostat. pl. o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostat. pl. o výměře 2 737 m2 a
parc. č. 125/9 ostat. pl. o výměře 412 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy
bod č. 1.3.
9. záměr pronajmout a následně prodat pozemek parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 792
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
10. pronájem části pozemku parc. č. 1923 ostat. plocha o výměře 39 m2 v k. ú. Lošov, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
11. pronájem části pozemku parc. č. 152/1 zahrada o výměře 308 m2 v k. ú. Chomoutov,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
12. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 152/1 zahrada o výměře 308
m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 3.6.
13. pronájem části pozemku parc. č. 1059/20 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Černovír,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
14. uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu č. j. MAJ-EM-NS/40//2001/Pl ze dne 4. 6.
2001 uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni podpisu
smlouvy o nájmu s panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
15. bezúplatné zřízení věcného břemene 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 pozemku parc. č.
481/1 zahrada v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
16. pronájem budovy č.p. 1101 (objekt občanské vybavenosti), Blahoslavova č.o. 2,
s pozemkem parc. č. st. 1388 zast. pl. o výměře 351 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc Mateřské škole Sluníčko Olomouc, o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
17. pronájem nebytového prostoru 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. dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
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2. nevyhovuje žádosti
Stavebního bytového družstva Olomouc o provedení demolice komínu kotelny C1K3 Lazce,
Řezáčova – budovy č. p. 439 na pozemku parc. č. st. 551 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
3. souhlasí
1. s tím, že žádost o dodatečné povolení stavby „Sportovně rekreační areál ve Slavoníně úprava dvou hřišť s umělým povrchem, osvětlením a oplocením, přístřešek pro diváky,
tribuna, provozní místnost, přístřešek na dětském hřišti a parkovací plochy“ na pozemcích
parc. č. 755 zast. pl. a parc. č. 757/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, bude na
straně stavebníka rozšířena o statutární město Olomouc, zastoupené odborem
majetkoprávním dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. s provedením stavebních úprav ve výši 161 000,- Kč bez DPH spočívajících v opravě
střešní krytiny, instalaci vnitřní tepelné izolace stropní konstrukce a instalaci vnější tepelné
izolace stěny dřevěné přístavby budovy č.p. 47 (objekt k bydlení), Lafayettova č.o. 9, na
pozemku parc. č. st. 472 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc sdružením Pcentrum s tím, že nájemce provede stavební úpravy vlastním nákladem bez možnosti
kompenzace od pronajímatele dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
4. svěřuje
1. id. podíl 49/100 dvou hřišť s umělým povrchem, osvětlením a oplocením, přístřešku pro
diváky, tribuny, přístřešku na dětském hřišti a parkovacích stání na pozemcích parc. č. 755
zast. pl. a parc. č. 757/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc do správy odboru
vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. id. podíl 49/100 provozní místnosti na pozemku parc. č. 755 zast. pl. v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 1.2.
3. pozemky parc. č. 909 trvalý travní porost o výměře 3 436 m2, parc. č. 910/1 ovocný sad
o výměře 7 289 m2 a parc. č. 910/7 ovocný sad o výměře 8 336 m2, vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc do správy odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 3.4.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.
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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. 338/8 v domě č. p. 338 (Ostružnická 32) na pozemku
parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
735/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
735/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve
výši 754.000,- Kč. Nebytová jednotka je obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy.
Nabídky budou doručeny do 29. 08. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města
Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny
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v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ
NABÍDKA OSTRUŽNICKÁ 32“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa
zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti,
nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo
a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále
obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet statutárního města
Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně 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. Prohlídky nebytové jednotky budou
individuální po dohodě, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 58/12 v domě č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku
parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
504/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
504/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 807.500,Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 950.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do
29. 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 DOLNÍ NÁMĚSTÍ 30“. Na
obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce
uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje
a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických
osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad
o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce
a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto
termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit
záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka bytu se uskuteční dne 21. 08. 2012 v 8:30 hod,
dle důvodové zprávy bod 1.2.
4. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 727/47 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc.
č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na
společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na
pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.215.000,- Kč
(cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.430.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 29.
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 VOSKOVCOVA 2“. Na
obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce
uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje
a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických
osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad
o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce
a nezbytné údaje o účtu, na který bude případně vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto
termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit
záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka bytu se uskuteční dne 21. 08. 2012 v 10:00
hod, dle důvodové zprávy bod 1.3.
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5. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 1173/5 v domě č. p. 1173 (Dukelská 19) na pozemku parc.
č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 725/9511
na společných částech domu č. p. 1173, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 725/9511
na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 725/19292 na pozemku parc. č. 518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.275.000,- Kč
(cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.500.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do
29. 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 DUKELSKÁ 19“. Na obálce
musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou
nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou
osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou
identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení,
datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši
10.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na
který bude případně vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit. Prohlídka bytu se uskuteční dne 21. 08. 2012 v 9:15 hod, dle důvodové zprávy
bod 1.4.
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx
o odprodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st. 899, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
7. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 57/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
cca 30 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc. Výměra části pozemku parc. č. 57/3, zastavěná
plocha a nádvoří, bude upřesněna po vypracování GP, dle důvodové zprávy bod 2.2.
8. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 24,50 m2, v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
9. schvaluje
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 24,38 m2, 13,80 m2
a 15,60 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.
10. schvaluje
záměr pronajmout nebytový prostor – garážové stání č. 13 o výměře 20,10 m2 v 1.PP
budovy č.p. 373 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 667, zastavěná plocha a nádvoří,
v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.
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Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
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2. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků parc.č. st. 146 zastavěná
plocha a nádvoří, parc.č. st. 147 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 154/1 zastavěná
plocha a nádvoří, parc.č. 16 zahrada, parc.č. 87/4 ostatní plocha, vše v k.ú. Olomouc-město,
obec Olomouc a dále na Dům zvoníků, farní dvorek, bránu Všech svatých, verandu a sklad
dřeva (vše umístěno na výše uvedených pozemcích). V tomto odstavci uvedené dotčené
nemovitosti jsou ve vlastnictví Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci, dle bodu
1 důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na objekt trafostanice BETONBAU – UK 3024
(ozn. DST 92034), která je umístěna na pozemku parc.č. 16 v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, přípojku NN, která je umístěna na pozemku parc.č. 116/56 v k.ú. Olomouc-město,
obec Olomouc a přípojku STL plynovodu, která je umístěna na pozemku parc.č. 87/26 v k.ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, vše ve vlastnictví Muzea umění Olomouc, státní
příspěvkové organizace, dle bodu 2 důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování trafostanice typu UW 3048 (dále jen „Trafostanice“) a přípojky NN na
pozemku parc.č. 116/56 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc a v právu umístění
a provozování Přípojky STL plynovodu na pozemku parc.č. 87/26 v k.ú. Olomouc-město,
obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či
právnických osob na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami
nebo odstraněním Trafostanice, přípojky NN a přípojky STL plynovodu. Výše uvedené
pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce, které je stranou budoucí
povinnou. Stranou budoucí oprávněnou je ČR (příslušnost hospodařit náleží Muzeu umění
Olomouc, státní příspěvkové organizaci). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
a bezúplatně, dle bodu 3 důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 85/31 ostatní plocha,
silnice v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc a na tělesu silnice č. II/448, vše ve vlastnictví
Olomouckého kraje s příslušností hospodařit s majetkem náležející Správě silnic
Olomouckého kraje, dle bodu 4 důvodové zprávy.
6. schvaluje
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku – silnice č. II/448, která je umístěna na
pozemku parc.č. 85/31 ostatní plocha, silnice v k.ú. Olomouc – město, ve vlastnictví
Olomouckého kraje s příslušností hospodařit s majetkem náležející Správě silnic
Olomouckého kraje, dle bodu 5 důvodové zprávy.
7. schvaluje
zveřejnění záměru směnit nově vzniklý pozemek 176/3 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 225 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
města Olomouce za pozemek 172/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2 v k.ú.
Topolany u Olomouce, obec Olomouc a stavbu stodoly - jiná stavba bez čísla popisného
a evidenčního, která se na tomto pozemku nachází, ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx,
dle bodu 6 důvodové zprávy.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklé pozemky parc. č. 115/28 ostatní plocha o výměře
23 m2, parc. č. 115/29 ostatní plocha o výměře 54 m2, a dále na pozemky parc. č. 115/1 díl
„a“ o výměře 41 m2 a parc. č. 115/19 díl „b“ o výměře 5 m2, které jsou sloučeny do nově
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vzniklého pozemku parc. č. 115/30 ostatní plocha o výměře 46 m2, vše v katastrálním
území Lazce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 7
důvodové zprávy.
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 22.6.2011 v bodě, kterým bylo
schváleno uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře
2702 m2, parc. č. 993/2 lesní pozemek o výměře 10 m2 a parc. č. 995/4 lesní pozemek
o výměře 3498 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR, právo hospodařit
přísluší Lesům ČR za pozemky parc. č. 1221/5 lesní pozemek o výměře 4156 m2, parc. č.
1221/6 lesní pozemek o výměře 2427 m2, oba v k.ú. Hynkov, obec Příkazy a parc. č. 611/4
lesní pozemek o výměře 381 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví Statutárního
města Olomouc
a schválit uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 993/1 lesní pozemek o výměře
2702 m2, parc. č. 993/2 lesní pozemek o výměře 10 m2 a parc. č. 995/4 lesní pozemek
o výměře 3498 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR, právo hospodařit
přísluší Lesům ČR za pozemky parc. č. 1221/5 lesní pozemek o výměře 4156 m2, parc. č.
1221/6 lesní pozemek o výměře 2427 m2, oba v k.ú. Hynkov, obec Příkazy a parc. č. 611/5
lesní pozemek o výměře 228 m2 v k.ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví statutárního
města Olomouce s cenovým doplatkem ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 důvodové
zprávy.
10. 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxx (podíl id. 1/27). Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou a bezúplatně, dle bodu 9 důvodové zprávy.
11. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které bude spočívat
v právu umístění a provozování stavby mateřské školy na části pozemku parc.č. 1705/1
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a stavby parkoviště na
částech pozemků parc.č. 1705/1 ostatní plocha, zeleň a parc.č. 1718/1 ostatní plocha, zeleň,
oba v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu oprávněného nebo
jím pověřených osob na tyto pozemky v souvislosti s provozováním, opravami, údržbou nebo
změnami stavby mateřské školy a parkoviště. Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví
Univerzity Palackého v Olomouci. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
a bezúplatně, dle bodu 10 důvodové zprávy.
12. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků parc.č. 1705/1 ostatní plocha,
zeleň a parc.č. 1718/1 ostatní plocha, zeleň, oba v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc,
které jsou ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci, dle bodu 11 důvodové zprávy.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku formou dlouhodobého majetku
z rozpočtu statutárního města Olomouce v rámci podpory de minimis společnosti Výstaviště
Flora Olomouc, a.s. ve výši 1.042.000,- Kč včetně DPH, dle bodu 12 důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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Veřejná zakázka č. 12099 - 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 „Vojenský hřbitov Černovír – obnova zeleně“ archivní číslo 12099
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. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace
ve složení dle důvodové zprávy
c) 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 touto veřejnou zakázkou.
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.
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Veřejná zakázka č. 12098 - 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 „Černovír - vojenský hřbitov -obnova areálu, etapa 2012“ archivní číslo
12098.
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. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace
ve složení dle důvodové zprávy
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.
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Veřejná zakázka č. 12011 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
"Ječmínkova, Na Dílkách - rekonstrukce komunikace" archivní číslo 12011 uchazeči dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 5. 2.
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Veřejná zakázka č. 12043 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, jehož nabídka nesplnila
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu komise pro otevírání obálek
obsaženém v důvodové zprávě.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
"Rámcová smlouva na nákup interiérového vybavení pro administrativní budovu" archivní
číslo 12043 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 5. 3.
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Rozpočtové změny roku 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012
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.
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1)
b) Blanická 17, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 2)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, U letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
b)
na 2 roky, půl roku – DPS, bezbariérové byty s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxtr, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P. Pavlova 62, Olomouc
d)
na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c)

11

3.
s výpovědí z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a)
4. ukládá
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi podepsat výpověď z nájmu bytu dle
důvodové zprávy bod 5 a)
T: 17. 7. 2012
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.
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Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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Koncepce vodního hospodářství města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.
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Obytná zóna Povel

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení vzniklého majetku dle bodu C) důvodové zprávy
3. ukládá
odboru dopravy budoucí převzetí majetku MMOl dle bodu C) důvodové zprávy
T: 14. 8. 2012
O: vedoucí odboru dopravy
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4. ukládá
odboru životního prostředí budoucí převzetí majetku MMOl dle bodu C) důvodové zprávy
T: 14. 8. 2012
O: vedoucí odboru životního prostředí
5. ukládá
odboru investic aplikovat budoucí předání majetku i na II. a III. etapu akce Revitalizace
a regenerace sídliště "Obytná zóna Povel" dle bodu C) důvodové zprávy
T: 14. 8. 2012
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Bělidelská dle bodu 1. důvodové zprávy
3. nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Tř. Svornosti dle bodu 2. důvodové zprávy
4. nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Tř. Kosmonautů dle bodu 3. důvodové zprávy
5. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Karolíny Světlé dle bodu 4. důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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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: 13.
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Sleva jízdného

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí slevy jízdného dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
ihned informovat dopravce DPMO, a. s.
T: 14. 8. 2012
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Kanalizace letiště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postupovat dle bodu B.2 důvodové zprávy
3. ukládá
odboru investic zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci kanalizace
T: 16. 10. 2012
O: vedoucí odboru investic
4. schvaluje
zadání projektové dokumentace přímému zhotoviteli dle bodu C důvodové zprávy
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5. ukládá
odboru dopravy provést rozpočtovou změnu dle bodu C důvodové zprávy
T: 18. 9. 2012
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39 - využití zdrojů rezervního
fondu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
využití zdrojů rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39 dle
důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T: 14. 8. 2012
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Celková oprava lesní cesty Horecká - II. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "Celková oprava lesní cesty Horecká - II. etapa" do
plánovaného kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 20072013
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - výzva č. 89

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložení projektové žádosti dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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IPRM, IPRÚ - aktualizace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dílčí aktualizaci IPRM dle bodu A4 důvodové zprávy
3. ukládá
předložit RMO ke schválení konečnou verzi aktualizace IPRM
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí odboru evropských projektů
4. schvaluje
změnu ve složení Řídících výborů IPRM dle bodu A5 důvodové zprávy
5. schvaluje
změnu v popisu aktivity A1 IPRÚ Olomouc - aktualizace dle bodu B2 důvodové zprávy
6. souhlasí
s postupem dle závěru části B důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Využití podpory na projekt „Digitalizace kina Metropol“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 21.
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Využití podpory na projekt „Dokrytí provozních nákladů pro
Olomoucká kina s.r.o. na rok 2011“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 22.
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Audit hospodaření a evidence pokutových bloků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B předložené
o zjištěních z vykonaného auditu.
T: 2. 10. 2012
O: ředitel Městské policie Olomouc

Zprávy č. 17/2012

Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 23.

26

Audit investice Hejčínské louky - inline stezky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B. předložené Zprávy č. 13/2012
o zjištěních z vykonaného auditu
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 24.
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Plavecký stadion

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
valorizovat ceny v aquacentru Delfínek dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s vypořádáním dotace dle důvodové zprávy
4. souhlasí
s realizací investic financovaných společností OLTERM TD Olomouc, a.s. dle důvodové
zprávy
5. souhlasí
se zařazením požadavku na opravy dle důvodové zprávy
6. souhlasí
se zařazením požadavku na rozšíření služeb dle důvodové zprávy
Předložil:

Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Svátky světla - prázdniny s Philipsem

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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Petice Čajkovského

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
text návrhu odpovědi petentům dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 28.
18
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Petice Zikova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
text návrhu odpovědi petentům dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle
předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66, dle
předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 30.
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Výzva č.32 - Závazek konečného příjemce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Sportujeme společně-ZŠ Rožňavská (reg.číslo
projektu: CZ.1.12/2.1.00/32.01615) s vyčleněním finančních prostředků až do výše 2 298
340 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 80 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 400 000 Kč) od
finančního ukončení projektu.
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3. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Žižkovo náměstí 3 - nové oddělení MŠ (reg.číslo
projektu: CZ.1.12/2.1.00/32.01616) s každoročním vyčleněním finančních prostředků na
zajištění udržitelnosti projektu ve výši 935 600 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu
5 let činí 4 678 000 Kč) od finančního ukončení projektu.
4. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti MŠ Jílová - zprovoznění oddělení (reg.číslo projektu:
CZ.1.12/2.1.00/32.01617) s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění
udržitelnosti projektu ve výši 1 229 500 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let
činí 6 147 500 Kč) od finančního ukončení projektu.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Sportujeme společně - ZŠ Rožňavská (reg.číslo
projektu: CZ.1.12/2.1.00/32.01615) vyčlenění finančních prostředků až do výše 2 298 340 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
80 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 400 000 Kč) od finančního
ukončení projektu.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Žižkovo náměstí 3 - nové oddělení MŠ (reg.číslo
projektu: CZ.1.12/2.1.00/32.01616) s každoročním vyčleněním finančních prostředků na
zajištění udržitelnosti projektu ve výši 935 600 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu
5 let činí 4 678 000 Kč) od finančního ukončení projektu.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti MŠ Jílová - zprovoznění oddělení (reg.číslo projektu:
CZ.1.12/2.1.00/32.01617) s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění
udržitelnosti projektu ve výši 1 229 500 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let
činí 6 147 500 Kč) od finančního ukončení projektu.
8. 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 projektu Sportujeme společně-ZŠ Rožňavská a vyčlenění
finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektů Žižkovo náměstí 3 - nové oddělení
MŠ, MŠ Jílová - zprovoznění oddělení
T: zasedání ZMO
O: vedoucí odboru evropských projektů
9. schvaluje
složení projektových a realizačních týmů dle bodů 4 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

34

Úspory energ. náročnosti budov - schválení podmínek dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 115D222001527/2 a dle Smlouvy č.
10063083 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
2007-2013 na realizaci projektu s názvem "Úspory energetické náročnosti budov ve
vzdělávacích zařízeních statutárního města Olomouc"
3. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy č. 10063083 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 pro projekt
s názvem "Úspory energetické náročnosti budov ve vzdělávacích zařízeních statutárního
města Olomouc"
4. schvaluje
složení realizačního týmu dle bodu 3 důvodové zprávy
5. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 33.

36

Organizační záležitosti - zrušení "Metodického pokynu pro
výkon veřejné služby v podmínkách statutárního města
Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zrušení "Metodického pokynu pro výkon veřejné služby v podmínkách statutárního města
Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 8. 2012
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 34.
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37

Organizační záležitosti - "Organizační řád Magistrátu města
Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
"Organizační řád Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 8. 2012
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 34. 1.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora
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